
Gemeente
Albrandsuuaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 27 JUNI 2016
(verseonnr. 1109951)

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)
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)

J.P.J. Lokker (wnd. voorzitter)
R. van der Tempel (griffier)

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

Afwezig: L.H. Goudriaan (NOVA)

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 17.03 uur.
Mevrouw Spruit van de fractie WD en mevrouw Verduijn van de fractie OPA zijn verlaat. De heer 
Goudriaan van NOVA heeft zich af moeten melden vanwege ziekte.

2. SPREEKRECHT
Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht.

3. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1106179) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

4. HAMERSTUKKEN
a. Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2016

De raad besluit (1092736) conform voorstel (1086770):
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1. Geheimhouding op het MPO 2016 projectenboek met datum 2 mei 2016, zoals opgelegd door het
college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen;

2. Het MPO 2016 hoofdrapportage en het MPO 2016 projectenboek met datum 2 mei 2016 vast te
stellen;

3. De volgende grondexploitaties af te sluiten en het resultaat toe te voegen aan de Reserve
Ontwikkelingsprojecten Vrij Reserve:
a. WISH met een resultaat van: ca. € 6.000 (positief);
b. Hart van Ghijseland met een resultaat van: ca. € 201.000 (positief);
c. COR Louwerensplein met een resultaat van: ca. - € 2.807.000 (negatief);

4. De getroffen voorziening van ca. € 3.129.000 voor het project COR Louwerensplein vrij te laten 
vallen en het positieve resultaat van afgerond € 320.000 toe te voegen aan de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

5. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve € 400.000 te onttrekken en toe te voegen
aan de Algemene Reserve ten behoeve van de realisatie van een parkeervoorziening in het 
centrum van Rhoon;

6. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van ca. € 104.600 voor de herinrichting van Dorpsdijk
129 en dit te dekken uit de subsidie van de Stadsregio Rotterdam;

7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve een afdracht te doen ten gunste van de
verliesvoorziening ad€ 133.000

8. De resultaten van de volgende Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) af te sluiten en ten
laste te brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten:
a. Essendael grond met een resultaat van: ca. € 1.000 (negatief)
b. Hofhoek 1 met een resultaat van: ca. € 48.000 (negatief)
c. BBL-gronden Rhoonse Baan met een resultaat van: ca. € 15.000 (negatief)

9. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2016;
10. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties.
11. De resultaten van de volgende Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) ten laste te 

brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten en vervolgens over te 
brengen naar de materiële vaste activa:
a. Slot Valckensteijnsedijk 5 af te waarderen met een totaal bedrag van ca. € 61.000;
b. Gerealiseerde plankosten voor Verkoop Albrandswaardsedijk 59 met een totaal bedrag van ca.

€ 3.000;
12. Het jaarresultaat 2015 van de marktinitiatieven van per saldo ca. € 47.000 negatief ten laste te 

brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten;
13. Voor de volgende projecten een krediet beschikbaar te stellen, met als dekking de Reserve 

Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten:
a. Verkoop Albrandswaardsedijk 59 ter grootte van: € 12.000;
b. Hofhoek 1 ter grootte van: € 12.000;
c. Boerderij Slotvalckensteijnsedijk 5 ter grootte van: € 7.000;
d. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 131.000;
e. Achterweg 11a ter grootte van: € 3.000;
f. Achterdijk 34 ter grootte van: € 1.000;
g. Rhoonsedijk 38 ter grootte van: € 9.000;
h. Kruisdijk 10 ter grootte van: € 2.000;
i. Lage weg 5 woningen ter grootte van: € 15.000;
j. Rabobankstrip ter grootte van: € 13.000;
k. Palsgraaf ter grootte van: € 13.000;

14. Vanuit de verschillende projecten een toevoeging te doen aan de reserves:
a. Reserve Strategisch Verbinden ad € 14.000
b. Reserve Vitaal Albrandswaard ad. € 16.000
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c. Reserve Ondernemend Albrandswaard ad € 6.000
15. Vanuit de Algemene Reserve een bedrag van € 213.000 toe te voegen aan de Reserve 

Ontwikkelingsprojecten Vrij Reserve.
16. De financiële consequenties vanuit het MPO 2016 op te nemen in de programmabegroting 2016.

b. Nota reserves en voorzieningen 2016-2019
De raad besluit (1082664) conform voorstel (1082645):
1. De Kadernota reserves en voorzieningen 2016-2019 vast te stellen;
2. De bedrijfsreserve en de reserve herbestrating tot een totaalbedrag van € 388.000 op te heffen en 

aan de algemene reserve toe te voegen;
3. Onderstaande reserves en voorziening bij de besluitvorming van de jaarrekening 2016 op hun 
werking te evalueren om te kunnen bepalen of deze reserves apart in beeld moeten blijven:

• Reserve Ontwikkelingsprojecten voorbereidingskredieten (grondbedrijf)
• Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve (grondbedrijf)
• Reserve Speelruimteplan
• Reserve Baggeren
• Basis onderwijs
• Groot onderhoud gebouwen
• Onderhoudsvoorziening sportzaal Portland;

4. De reserve Sociaal domein in 2018 (na de jaarrekening 2017) conform het collegeprogramma, te 
evalueren en te beoordelen of deze reserve apart in beeld moet blijven;
5. Deze kadernota eens per4jaarte actualiseren en aan de raad aan te bieden.

c. Financiële gevolgen Omgevingswet
De raad besluit (10946461 conform voorstel (1094645):
In te stemmen met het implementeren van de Omgevingswet;
1. Voor de implementatie van de Omgevingswet voor 2016 een budget van € 66.000 en een 

werkbudget van € 20.000 beschikbaar te stellen en deze uit de algemene reserve te halen;
2. Voor de implementatie van de Omgevingswet voor 2017 - 2020 een budget van € 276.000 en 

een werkbudget van € 40.000 beschikbaar te stellen en deze uit de algemene reserve te halen.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

5. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De fracties houden hun algemene beschouwingen in de volgorde WD - EVA - OPA - CDA - PvdA - 
NAP-CU/SGP-GRR.

6. SCHORSING
Van 18.07 tot 19.04 uur.

Mevrouw Verduijn (OPA) en mevrouw Spruit (WD) sluiten aan bij de vergadering.

7. REACTIE COLLEGE
Het college reageert per portefeuille op de Algemene Beschouwingen.

8. JAARSTUKKEN 2015
Mededeling van de voorzitter van de auditcommissie, de heer Schuitemaker. Hij herhaalt de toezegging 
van de accountant over de onjuiste afschrijving van een pand op de activalijst. Dit zoekt de accountant 
helemaal uit. Daarnaast is door het college toegezegd om de activalijst grondig door te lopen.
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Vervolgens leest de voorzitter van de auditcommissie de verklaring om aan het college décharge te 
verlenen voor (zie bijlage). De auditcommissie adviseert de raad om décharge te verlenen onder het 
voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

Vervolgens licht wethouder Van der Graaft de situatie rond de vertraging van de goedkeurende 
verklaring van de accountant toe.

De fractie WD dient een motie in (motie I, zie bijlage) over ‘burenbelasting’ en een motie (motie II, zie 
bijlage) over ‘woningchecks’.
De fractie EVA dient een motie in (motie III, zie bijlage) over de Besteding reserves sociaal domein.

De fractie NAP dient mede namens CU/SGP een motie in (motie IV, zie bijlage) over precariobelasting 
op reclameborden.
Daarnaast een motie over de veiligheid op de Portlandsebaan (motie V, zie bijlage) en een motie over 
een extra bushalte op de Rhoonse Baan (motie VI, zie bijlage), eveneens samen met de CU/SGP.
Ook wordt met de CU/SGP een motie ingediend (motie VII, zie bijlage) een motie ingediend over 
‘handhaving’.
Tot slot dient de NAP met de CU/SGP een motie in (motie VIII, zie bijlage) over een AED voor de 
buurtpreventie.

De GRR dient samen met de fractie WD en CU/SGP een motie in (motie IX, zie bijlage) over een 
Gedragscode Sociale Media en daarnaast met de CU/SGP over Transparant declaratiegedrag van 

Albrandswaardse bestuurders (motie X, zie bijlage).

Het blijkt dat bijna alles moties ingediend zijn bij dit agendapunt. Daarom wordt het geordend: 
Jaarstukken: motie III, VII, IX, X.
De overige moties worden meegenomen naar het agendapunt over de Kaderbrief.

Stemming over het voorstel:
Voor: NAP (2), EVA (4), CDA (2), PvdA (2), WD (4), CU/SGP (1), OPA (3) (18)

Tegen: GRR (2)

Daarmee besluit (1102175) de raad conform voorstel (1102115):
1. Het resultaat van de jaarrekening 2015 vast te stellen op € 2.320.235 negatief;
2. Het resultaat van de GR BAR-organisatie ad € 157.800 te storten in een egalisatiereserve BAR- 

taakstelling;
3. Het jaarrekeningresultaat te onttrekken aan de Algemene reserve;
4. De reserve Gemeentehuis Poortugaal in te stellen;
5. De restantkredieten uit 2015 zoals opgenomen in bijlage 4 ter hoogte van € 4.853.967 beschikbaar te 

stellen in 2016.

Stemming over motie III:
Voor: unaniem 
Tegen:
Daarmee is motie III aangenomen 

Stemming over motie VII:
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), WD (4), OPA (3), CU/SGP (1) (16)
Tegen: CDA (2), GRR (2) (4)
Daarmee is motie IV aangenomen.
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De motie IX is niet in stemming gebracht. Daarvoor in de plaats is gestemd over een behandelvoorstel, 
te weten: Er is een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van collegeleden en raadsleden. Het 
college heeft inmiddels richtlijnen vastgesteld. De raad kan dit ook doen. Voorgesteld wordt dit te 
bespreken in het presidium en van daaruit richtlijnen vaststellen voor de raadsleden in het gebruik van 
sociale media.
Stemming over behandelvoorstel ten aanzien van een gedragscode bii het gebruik van sociale media: 
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), CDA (2), WD (4), CU/SGP (1), GRR (2) (17)
Tegen: OPA (3) (3)
Daarmee is motie IX aangenomen.

Stemming over motie X:
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), CDA (2), WD (4), CU/SGP (1), GRR (2) (17)
Tegen: OPA (3)
Daarmee is motie X aangenomen

9. KADERBRIEF 2016-2017

De fractie EVA dient een motie in om burgers te betrekken bij de ontwikkelingen Binnenland (motie XI, 
zie bijlage).
De moties I, II, IV, V, VI, VIII waren per abuis ingediend bij agendapunt 8 en worden bij de Kaderbrief 
besproken en in stemming gebracht.
De NAP trekt de moties IV, V en VI in.

De WD trekt motie I in.

Stemming over het voorstel:
Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (2), WD (4), CU/SGP (1) (13)
Tegen: CDA (2), GRR (2), OPA (3) (7)

Daarmee besluit (1090913) de raad conform voorstel (1086770):
1. De 1e Tussenrapportage 2016 inclusief bijlagen vastte stellen;

2. De programmabegroting 2016 te wijzigen met de volgende punten:
- Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met€ 136.058;
- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 25.000;
- Programma Buitenruimte te verhogen met € 638.558;
- Programma Financiën te verlagen met € 200.000.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen;
4. De voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2016 af te sluiten;
5. De kaders van de Voorjaarsnota 2017, genoemd in hoofdstuk B (pagina 23) vast te stellen voor het 
opstellen van de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020.

Stemming over de aangepaste motie II (woningchecks bij meest kwetsbare groep, preventie en 
voorlichting geïntensiveerd voor alle bewoners via de site e.d., mate van verhoging van bijdrage VRR ter 
discussie):
Voor: unaniem 
Tegen
Daarmee is motie II aangenomen.

Stemming over motie VIII:
Voor: unaniem 
Tegen:
Daarmee is motie VIII aangenomen.
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Stemming over motie IX:

Voor: unaniem 
Tegen:
Daarmee is motie IX aangenomen.

10. SLUITING

De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering.

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

De plaatsvervangend griffier, De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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Advies auditcommissie aan de gemeenteraad van Albrandswaard over de Jaarrekening 2015

Op 6 juni is de auditcommissie bijeen geweest om de controle van de jaarrekening 2015 van de 
gemeente Albrandswaard met de accountant te bespreken.
De goedkeurende accountantsverklaring was toen nog niet voorhanden. Onduidelijk was ook of de 
goedkeurende verklaring afgegeven zou worden.
De controle kon namelijk nog niet worden afgerond wegens ontbrekende gegevens uit het sociale 
domein.

Zojuist hebben wij vernomen, dat onze accountant een goedkeurende accountantsverklaring af zal 

geven.
Deze komt ruim op tijd voor de uiterlijke verzenddatum van de jaarstukken 2015 naar de provincie.

De auditcommissie is tevreden met de toezegging van een goedkeurende accountantsverklaring van 
de accountant.

Met inachtneming van bovenstaande, stelt de auditcommissie de raad voor het college van 
burgemeester en wethouders, onder voorbehoud van ontvangst van de goedkeurende 
accountantsverklaring, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2015.

Namens de auditcommissie,

Gerard Schuitemaker,
Voorzitter auditcommissie,
27 juni 2016
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Motie (rom.cijfer): X 
Voor

Tegen:
Albrandswaard

Aangenomen / verworpen

Motie

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juli 2016, ter bespreking 
van de jaarstukken 2015 en de kaderbrief2017.

Constaterende dat:

Steeds meer buurgemeenten belasting (precario)in rekening brengen bij nutsbedrijven;
- Deze kosten door een aantal nutsbedrijven landelijk worden gemiddeld en dan over 

alle klanten wordt doorberekend;
- Daardoor onze inwoners meebetalen aan het sluitend maken van de begroting van 

andere gemeenten;
Dit in feite neerkomt op het belasten van je “Buren”;

Overwegende dat:

• Deze vorm van indirect extra belasten van inwoners in principe ongewenst is;
• Zolang deze vorm van belasting bestaat en wordt doorbelast aan onze inwoners, zij 

blijkbaar meebetalen om de belastingdruk voor onze “buren” laag te houden;
• De minister voornemens is met ingang van 1 -1 -2017 de precarioheffing te bevriezen.
• Invoering van deze heffing binnen de gemeente Albrandswaard mogelijk is;
• Met de opbrengst van deze belasting aan de nutsbedrijven de indirecte doorbelasting 

aan onze inwoners grotendeels kan worden gecompenseerd;

Roept het college op om:

- Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om alsnog tot invoering van deze 
precariobelasting over te gaan bij nutsbedrijven.

- Met een voorstel tot heffing voor 1 -1 -2017 te komen om, zolang deze vorm van 
precariobelasting voor kabels en leidingen bij nutsbedrijven bestaat en wordt 
toegepast, deze ook binnen Albrandswaard te heffen,
De opbrengst in eerste instantie te gebruiken als dekking voor de afgesproken 
jaarlijkse matiging van de OZB met 1% en daarbij
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Albrandswaard

- een voorstel aan de raad te maken om de opbrengst van deze belasting direct in te 
zetten als belastingverlichting voor onze inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie WD Albrandswaard
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Albrandswaard

Motie

Motie (rom.cijfer): ||
Voor: Uv\£A^\-caa-''

Tegen:

Aangenomen / verworpen

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juli 2016, gelezen de paragraaf 
''uitvoeren woningchecks" in de kaderbrief 2017.

Overwegende dat:

Dit voorstel alleen de huurwoningen in Albrandswaard omvat;

- de woningbouwverenigingen als eigenaren zelf zorg dienen te dragen voor brandveiligheid van haar 
woningen;
- dit ook de preventie voorzieningen voor haar eigen huurders omvat;
- uit de financiering van de rookmelders blijkt dat de woningbouwverenigingen zich hier bewust van 
zijn;
- de woningbouwverenigingen uitstekend in staat zijn hun eigen huurders te benaderen in dit kader;
- preventie niet alleen voor huurders van belang is, maar voor alle inwoners van Albrandswaard;
- reeds vele jaren landelijk voorlichting wordt gegeven over brandpreventie;
- voorlichting een standaardtaak van de VRR is en geen extra bijdrage zou mogen vragen;
- rook- en brandmelders inmiddels relatief goedkope voorzieningen zijn;
- deze voorzieningen eenvoudig door iedereen gemonteerd kunnen worden en de VRR niet de taak 
heeft dergelijke voorzieningen aan te brengen.

Roept het college op om:

- de voorgestelde bijdrage aan de VRR begroting «é**-tejverhogen met € 15.500 per jaagvuuxr ^ c>’'C3 ,

- te heroverwegen op welke wijze preventieve voorlichting via de gemeentelijke site en/of social 
media kan worden gegeven aan alle inwoners van Albrandswaard;

- deze voorlichting zo nodig uit de standaard bijdrage aan de VRR te dekken.
cxtteeo te Vcx.te<-~. voercr» ckrao cte c/rteite- cUl «vG. UC C ^

En gaat over tot de orde van de dag. kwetste
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Motie (rom.cijfer): J1L
Voor: UV‘,rven-\

Tegen:

Motie Besteding reserves sociaal domein

Indieners EVA fractie

Woordvoerder Thomas van der Knaap

Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 
bijeen op 27 juni 2016

Constaterende dat;
Er een transitie gaande is in het sociale domein waarbij de verantwoordelijkheden 
voor het bieden van adequate zorg bij de gemeente komt te liggen.
Aan deze transitie zowel financiële risico's zitten als daarnaast een risico is op discon
tinuïteit in de geleverde zorg
De gemeenteraad een reserve sociaal domein heeft ingesteld om de financiële ri
sico’s van de decentralisaties af te dekken.

□ Er bij bewoners zorg is over de continuïteit van "hun" zorg.

Er nog onvoldoende zicht is op alle financiële consequenties, ook in relatie tot moge
lijke kortingen door het Rijk.
Een evaluatie van de reserve sociaal domein voorzien is voor de begroting van 2018. 
Er in de tussentijd een onderbesteding lijkt te blijven van de gelden bedoeld voor

D In de rapportages en monitoring van de decentralisaties nadrukkelijk aandacht te be
steden aan de vermindering van verleende zorg en de raad hierbij inzicht te geven in 

de gevolgen voor de zorg vragende bewoners

O Hierbij knelpunten van de mogelijke onderbesteding te melden.

□ De reserves primair te bestemmen ' ' :ld” wordt
besteed aan oplopende apparaatsk

Overwegende dat:

zorg.

Roept het college op;

T, r Knaap van Zijl M.BIok
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dlbran dswaard
NA P Christenunie
dlürond&wddrd

Albrandjvaard

Motie: precariofaeiasting op reclameborden

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Constaterende dat

• Door het ontbreken van duidelijke richtlijnen er een wildgroei aan reclameborden 

plaatsvindt.

• In de omliggende gemeentes deze belastingvorm wel gehanteerd wordt

• Deze vorm van belasting ook in Albrandswaard in te voeren is

Spreekt als zijn mening uit dat

De gemeente Albrandswaard als beheerder van de buitenruimte grip moet hebben op het plaatsen 

van redame-uitingen en dit kan bereiken door het invoeren van precariobelasting.

Draagt het college op

• De mogelijkheden van precariobelasting te onderzoeken qua baten en lasten en hiervoor 

met een voorstel naar de raad te komen voor 31-12-2016

En gaat over tot de orde van de dag

A. Kweekel

Fractie CU/SGP

VlAohg

X/dtA- .
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NAP Christenllnie
AlBrandswaard

ealbrdndswdarcJ
Albrina^raard

Motie: veiligheid Portlandsebaan

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Constaterende dat

• Door het ontbreken van een veilige inrichting van de Portlandsebaan er geregeld ongelukken 

gebeuren die te wijten zijn aan de inrichting van de Portlandsebaan.

• De lijnbussen op de rijbaan stoppen bij de bushaltes waardoor het overzicht op het verkeer 
voor voetgangers ernstig belemmerd wordt.

• De huidige inrichting van de Portlandsebaan de doorstroming van verkeer belemmerd.

• De gemeente Albrandswaard verantwoordelijk is voor een veilige inrichting.

Spreekt als zijn mening uit dat

De gemeente Albrandswaard als beheerder van het wegennet binnen de gemeentegrenzen 

verantwoordelijk is voor een veilige en overzichtelijke inrichting van het wegennet.

Draagt het college op

• De Bushaltes op de Portlandsebaan daar waar mogelijk te voorzien van insteekhavens 

teneinde de veiligheid van de gebruikers en de verkeersdoorstroming te verbeteren.

• Na te gaan of er subsidies beschikbaar zijn om deze veranderingen uit te voeren

En gaat over tot de orde van de dag

A. Kweekel

Fractie CU/SGP
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«alDrcsnd&wcaarcl Christenunie
Albrandswaard Al brandhaard

Motie: extra bushalte Rhoonse baan

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Constaterende dat

• In lijn van de motie veiligheid Portlandse baan

• De gemeente Albrandswaard verantwoordelijk is voor een veilige inrichting en een 

bereikbaar openbaar vervoer

• Diverse lijnbussen vanaf de Zuiderparkweg linksaf afbuigen om via Carnissebaan door 

Barendrecht om te rijden voordat deze in Portland aankomt.

• Er grote behoefte is in Rhoon Portland aan openbaar vervoer

Spreekt als zijn mening uit dat

De gemeente Albrandswaard als beheerder van het wegennet binnen de gemeentegrenzen 

verantwoordelijk is voor een veilige en overzichtelijke inrichting van het wegennet en een degelijk 

bereikbaar openbaar vervoer voor eenieder.

Draagt het college op

• Te onderzoeken (en indien mogelijk te realiseren) een bushalte op de Rhoonsebaan t.h.v. 

benzinepomp Vogelaar.
• Na te gaan of er subsidies beschikbaar zijn om deze verandering uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie IIAP
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NAP Christenunie
AlBrandswaard Albrand^vaard

Motie: handhaving

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Constaterende dat

• Handhaving een wettelijke taak is van de gemeente

• Deze taak niet consequent uitgevoerd wordt door het college

• Er situaties ontstaan zijn vanuit het verleden die door gebrek aan handhaving nu juridisch 

moeizaam aan te vechten zijn, bijvoorbeeld de illegale bebouwing langs de Essendijk.

Spreekt als zijn mening uit dat

• De gemeente Albrandswaard gebaat is bij een duidelijke en consequente handhaving.

• door gebrek aan handhaving er onwenselijke situaties ontstaan zijn waar de gemeente 

Albrandswaard niet bij gebaat is.

Draagt het college op

• De handhaving actiever uit te voeren en op te treden tegen onwenselijke situaties 

binnen de gemeentegrenzen.

illegale bebouwinglangsifëïssendtjk
steigeropslag-iir-het-centrumvarvRhoorv
opslag varr pallets-met goederen op het Strawinskyplein

uitbreiding vanverkoopruimte-aancie.frtsendijk

En gaat over tot de orde van de dag

Vcïr< :

'Mi.
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Albrand^aard

Motie: AED ten behoeve van de buurtpreventie

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016, 

Constaterende dat

• Ouderen in Albrandswaard steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen.

• Het aantal ouderen in Albrandswaard toeneemt.
• Bij een medische spoedmelding de leden van de buurtpreventie dmv de succesvolle 

whatsapp groepen snel ter plaatse kunnen zijn .
• Er s'avonds en in het weekeinde slechts beperkt toegang is tot de, in de gemeente 

Albrandswaard, aanwezige AED's.
• Door de inzet van een AED bij een infarct de overlevingskans significant verbeterd.
• Alle leden van de buurtpreventie de, voor het gebruik, benodigde cursus gevolgd hebben.

Spreekt als zijn mening uit dat

In een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van de ouderen in onze samenleving op het gebied 

van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en waarbij

Draagt het college op

. Een AED^aan te schaffen voor de buurtpreventie.

• Afspraken te maken met de buurtpreventie inzake het onderhoud van de AED

En gaat over tot de orde van de dag

Wo1- U- •

1/czcy" ■ Uwt (■ ^ ie/vv^

r^.
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Motie (rom.cijfer): 1 [X
Voor:

Tegen: yf
Aangenomen / verworpen

Motie Gedragscode Sociale Media

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Gelezen raadsvoorstel 1101874 'Jaarrekening 2015 Albrandswaard1 

Overwegende dat:
- in de jaarrekeningen 2015 is opgenomen dat: "Het college spreekt regelmatig over het 
gebruik van social media en is tot de conclusie gekomen dat een gedragscode vooralsnog 
niet hoeft te worden opgesteld."
- er in de afgelopen maanden meerdere incidenten via sociale media aan de orde zijn 
geweest waarbij wethouders, raadsleden en burgerraadsleden betrokken waren.
- extra regels niet nodig zouden moeten zijn, maar gebleken is dat in onze gemeente een 
aantal regels geen kwaad zou kunnen.

Roept het college op:
Een gedragscode "Sociale Media" op te stellen voor wethouders, raadsleden en 
burgerraadsleden, waarin de vrijheid van meningsuiting niet in het geding komt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Getekend,
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Christenunie SGP ',otV'k
Albrandswaard

Motie Transparant declaratiegedrag van Albrandswaardse bestuurders 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 juni 2016,

Gelezen raadsvoorstel 1101874 'Jaarrekening 2015 Albrandswaard'

Constaterende dat:
- in de jaarrekeningen 2015 is opgenomen dat het streven van het college in 2015 was om: 
"Transparant declaratiegedrag van Albrandswaardse bestuurders " te bereiken.
- opgemerkt wordt in de jaarrekening: "In april 2015 zijn op de website van de gemeente de 

declaraties van de bestuurders over 2014 opgenomen. Conform de toezegging tijdens de 
raadsvergadering van 10 november 2014 zijn ook de declaraties vanaf 2010 vermeld. In het 
eerste kwartaal van 2016 zullen de declaraties over 2015 worden gepubliceerd. Vanaf de 
programmabegroting 2016 is dit item "going concern" en daarmee geen speerpunt meer."
- de gepubliceerde declaraties bestaan uit een totaalbedrag per collegelid, zonder enige 
toelichting.
- uitsluitend de gegevens van het afgelopen jaar vermeld worden op de website.
- er voorbeelden genoeg te vinden zijn waarbij alles wordt gespecificeerd zoals bijvoorbeeld 
bij de gemeente Waddinxveen (zie: http://www.waddinxveen.nl/bestuur-alles-over-het- 
college_42533/item/dedaraties-co!lege_111368.html)

Overwegende dat:
- het wenselijk is dat meer inzicht wordt gegeven dan een totaalbedrag per jaar.
- de declaratiegegevens langer op de website dienen te blijven staan dan 1 jaar.

Transparantie te bieden over de gedeclareerde kosten per collegelid. Daarnaast dienen de 
gegevens op de website beschikbaar te zijn met terugwerkende kracht tot 2010 en dat deze 
gegevens in de toekomst tot vijf jaar terug blijven staan op de website.

En gaat over tot de orde van de dag,

Roept het college op:

Getekend,

Groep Ram - Remijn Christenunie/SGP
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Politieke motie
Indieners
Woordvoerder
Vergadering

Binnenland van Rhoon
EVA fractie
Thomas van der Knaap
de gemeenteraad van Albrandswaard, 
bijeen op 27 juni 2016___

Constaterende dat:

tussen Rhoon dorp en Portland het gebied Binnenland zich bevindt (ook wel bekend 
als 6 hectare Portland)
dit gebiedt zich leent voor grootschalige recreatieve ontwikkelingen;
dat commerciële partijen ook daadwerkelijk plannen aan het maken zijn ten behoeve
van deze recreatieve ontwikkelingen;

Overwegende dat:

deze plannen belangrijke impact zullen hebben op de uitstraling van Albrandswaard 
als 'dorpen tussen groen en stad";
fractie EVA het belangrijk vindt dat de inwoners van Albrandswaard zich hierover 
kunnen uitspreken;___________________________________________________

Verzoekt het college:

Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de inwoners van Albrandswaard op 
participatieve wijze te betrekken bij de invulling van de 6 ha Portland en hierover een 
voorstel uit te brengen aan de raad.

En gaat over tot d<e orde van de dag.

20/20


