Gemeente
Albrandsuuaard
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 20 JUNI 2016 & VERVOLG 28 JUNI 2016
(verseonnr. 1109954)
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)
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)
J.P.J. Lokker (wnd. voorzitter)
R. van der Tempel (griffier)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de Leeuwe
Afwezig: P.B. Rooimans (PvdA)

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur.
Mevrouw Rooimans van de fractie PvdA is afwezig.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
Er hebben zich 15 insprekers gemeld voor agendapunt 8. Zij krijgen bij dit agendapunt als eerste het
woord.

3.

VRAGENHALFUUR
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur. De vragen van de fractie OPA over een speeltuin in Rhoon
worden deze week schriftelijk beantwoord door het college (toezegging).
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4.

VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 23 MEI 2016
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De fractie NAP ziet de Raadsinformatiebrief (1090535) over ambulante handel Julianastraat graag in een
Beraad & Advies geagendeerd. Er zijn gesprekken gaande en de NAP houdt het graag onder de
aandacht. Als er vóór september al een oplossing/besluit ligt, dan kan dit vervallen. Dit verzoek wordt
meegenomen naar de agendacommissie.
De raad besluit (1103148) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6.

TOEZEGGINGENLIJST
De raad besluit (1103147) conform voorstel over de Toezeggingenlijst.

7.

HAMERSTUKKEN
a.

Bekrachtiging geheimhouding Startovereenkomst en memo financiële gevolgen
Binnenland van Rhoon
De raad besluit (1080811):
de door het college opgelegde geheimhouding op:
- de startovereenkomst (1088583), en
- het Memo financiële aspecten startovereenkomst Binnenland van Rhoon (1088573)
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

b.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
De raad besluit (1085791) conform voorstel (1085970):
Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen,
waarmee wordt aangegeven geen reden te zien tot het maken van opmerkingen,
overeenkomstig bijgevoegde brief (kenmerk: 1085972).

c.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
De raad besluit (1089953) conform voorstel (10899621
Vast te stellen de voorgestelde zienswijze (kenmerk 1089965) over de ontwerpbegroting 2017
van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) en deze naar het Dagelijks Bestuur van
de NRIJ te versturen.

d.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Koepelschap Buitenstedelijk Groen
De raad besluit (10903901 conform voorstel (1090375):
Vast te stellen de voorgestelde zienswijze (kenmerk 1090395) over de ontwerpprogrammabegroting 2017 van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen en deze te
versturen aan het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap.

e.

Zienswijze conceptbegroting 2017 GGD Rotterdam Rijnmond
De raad besluit (1085962) conform voorstel (1085961):
1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting van de Gemeenschappelijke
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond en
2. bijgevoegde zienswijze met kenmerk 1085965 te versturen naar de GGD RotterdamRijnmond.

f.

Zienswijze Conceptbegroting 2017 Samenwerkingsverband Vastgoedheffing en
Waardebepaling (SVHW)
De raad besluit (10878791 conform voorstel (1087880):

2/30

Een zienswijze op de conceptbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling SVHW in te
dienen overeenkomstig bijgevoegde brief 1090133.
g.

Zienswijze Conceptbegroting 2017 GR Jeugdhulp
De raad besluit (1084798) conform voorstel (10847921:
Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en dit via bijgaande zienswijzebrief
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond.

h.

Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2016 en zienswijze Conceptbegroting 2017
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
De raad besluit (1087554) conform voorstel (1087547):
1. Het jaarverslag 2015 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2016.
3. In te stemmen met de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en
het versturen van de voorgestelde zienswijze (1087551), realistische planning van de
investeringen in de begroting 20176 opnemen en extra punten toevoegen aan de paragrafen
weerstandsvermogen en risicobeheersing, aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR.

i.

Programma van eisen keuzelocaties huisvesting gemeente
De raad besluit (1092450) conform voorstel (10927491:
1. Het college opdracht te geven om voor de locaties Hofhoek 5 en sporthal Rhoon een
ruimtelijk en functioneel programma van eisen op te stellen dat past binnen de financiële
kaders;
2. Het financiële kader voor huisvesting (vanaf 2019) van bestuur, griffie, regieteam en
publieksbalie vast te stellen op € 330.000,- per jaar (kapitaallasten/servicekosten);
3. Deze kosten te dekken uit de bijdrage in de bedrijfsvoeringkosten van Albrandswaard aan de
BAR-organisatie;
4. Voor het opstellen van dit programma van eisen een voorbereidingskrediet te voteren van
€ 50.000,- en dit voor te schieten ten laste van de Algemene Reserve;
5. Het programma van eisen uiterlijk in het 3e kwartaal 2016 ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.

j.

Vervolg liquidatie Ontwikkelmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ)
De raad besluit (10918521 conform voorstel (1091826):
1.

Overnemen van de buitenplanse gronden ad € 2,6 miljoen en op te nemen in de vaste
activa;

2.

Overnemen van de restpercelen ad € 120.000,- en op te nemen in de vaste activa;

3.

Overnemen van de gronden bedrijventerrein Portlandse Hoek ad € 7,25 miljoen en op te
nemen in de voorraad gereed product en handelsgoederen;

4.

Een voorziening te vormen van circa € 3,- miljoen voor de nog uit te voeren
werkzaamheden;

5.

Een voorbereidingskrediet te voteren van 100.000,-, met als dekking de winst van de
OMMIJ;

6.

In de raad van september de grondexploitatie bedrijventerrein Portlandsehoek voor te

7.

De risico’s op te nemen in de begroting 2017;

leggen;
8.

De verwachte winst van de OMMIJ minus € 100.000,- aan plankosten circa € 1,68 miljoen
toe te voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten;
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9.

Vanuit de Reserve ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen aan de Algemene Reserve
van € 1,34 miljoen;

10. De verwachte kapitaallasten van circa € 100.000,- tot 31-12-2016 te dekken uit de
algemene reserve;
11. De geheimhouding op de financiële bijlage (kenmerk 1091827), zoals door het college
opgelegd, conform artikel 25 gemeentewet te bekrachtigen.
k.

Reglement van Orde, Organisatieregeling en Onderzoeksverordening gemeenteraad
Albrandswaard 2016
De raad besluit (1100153, 1100150, 100161) conform voorstel (1100149):
Het Reglement van Orde, de Regeling Organisatie en de Verordening op het recht van
onderzoek van de gemeenteraad Albrandswaard 2016 vast te stellen.

l.

Kindergemeenteraad
De raad besluit (1103082) conform voorstel (1103081):
1. Het project Kindergemeenteraad in het schooljaar 2016/2017 te organiseren samen met
ProDemos;
2. Ervoor te kiezen de kindergemeenteraad voor te bereiden door het spel Democracity op het
gemeentehuis aan te bieden aan de groepen 8, waaruit de kinderen komen die de deelnemende
scholen vertegenwoordigen;
3. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het spel en de kindergemeenteraad
van € 4.475 excl. btw en dit te dekken uit het budget voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA);
4. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het voorstel dat de
kindergemeenteraad aanneemt, ter hoogte van € 2.500 en dit te dekken uit het budget voor
wijkregie;

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.
8.

ONDERZOEK LOCATIEKEUZE EXTRA SOCIALE WONINGBOUW
De voorzitter introduceert het onderwerp.
De 15 insprekers die zich hebben aangemeld spreken in.
Het college beantwoordt de laatste vragen die gesteld worden door raadsleden.
Wethouder De Leeuwe zegt toe een aantal (resterende) vragen van de CU/SGP-fractie binnen een week
schriftelijk te beantwoorden.
Vervolgens vindt debat plaats over het raadsvoorstel.
Toezegging wethouder Goedkneqt: de wethouder koppelt op verzoek van de fractie NAP de eerder
gemaakte afspraken met de omwonenden van de Meijlle terug aan de raad.
De fractie PvdA dient een tweetal moties in.
Motie I (zie bijlage) wordt ingediend mede namens de fracties EVA, NAP, CDA, WD, CU/SGP, GRR en
NOVA (en later ook door OPA, dus raadsbreed) en spreekt onder meer als zijn mening uit dat het
college ervoor zorgt dat het beschikbare aanbod in de sociale huur voorziet in de behoefte aan
levensloopbestendige woningen en appartementen voor starters en ouderen (75+).
Motie II (zie bijlage) van de fractie PvdA spreekt als zijn mening uit dat locatie Poortugaal-centrum in
beeld blijft voor woningbouw en dat de raad hierover in het derde kwartaal van dit jaar geïnformeerd
wordt.
De fractie CU/SGP dient een motie in (motie lil, zie bijlage) waarin het onder meer gaat om een 100%
Albrandswaard - sleutelverdeling toe te passen.
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Daarnaast dient de fractie CU/SGP een amendement in (amendement A, zie bijlage) waarin wordt
voorgesteld het besluit aan te passen door toe te voegen aan de lijst van zoeklocaties x. Portland
Bakkersdijk/Portlandsebaan.
Fractie OPA dient een amendement in (amendement B, zie bijlage) om locatie ii. Portland (Portlandse
hoek) te schrappen uit het besluit.
Daarnaast een amendement (amendement C, zie bijlage) om zoeklocatie iii. De Meijlle te laten vervallen.
En een amendement D (zie bijlage) om de zoeklocatie v. Basita te laten vervallen.
De fractie OPA dient daarnaast 6 moties in (motie IV tot en met IX, zie bijlagen):
Motie IV die het college oproept de verdeelsleutel voor Albrandswaard ter discussie te stellen via een
brief aan het Ministerie;
Motie V die het college vraagt het kantorenpand aan de Stationsstraat mee te nemen in de studie om
daar sociale appartementen te bouwen;
Motie VI die het college onder meer vraagt het centrum van Poortugaal te onderzoeken op
mogelijkheden voor levensloopbestendige huurwoningen; Deze motie wordt ingetrokken, de fractie OPA
sluit zich aan bij motie I.
Motie VII die het college vraagt de locatie de Omloop als gehele ontwikkellocatie mee te nemen in de
studie;
Motie VIII roept het college op de locatie Zwaardijk niet te zien als locatie voor tijdelijke woningbouw,
maar voor definitieve sociale levensloopbestendige huurwoningen;
Motie IX roept het college op om de zoeklocatie in het agrarisch gebied recht tegenover de Waalstraat in
Rhoon mee te willen nemen in zijn studie om hier onder andere sociale woningbouw te realiseren.
Stemming over amendement A (CU/SGP):
Voor: CDA (2), NOVA (1), CU/SGP (1), OPA (3)

(7)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), WD (4), GRR (2)

(13)

Daarmee is amendement A verworpen.
Stemming over amendement B (OPA):
Voor: OPA (3)

(3)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), WD (4), CU/SGP (1), GRR (2) (17)
Daarmee is amendement B verworpen
Stemming over amendement C (OPA1:
Voor: OPA (3)

(3)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), WD (4), GRR (2), CU/SGP (1) (17)
Daarmee is amendement C aangenomen/verworpen
Stemming over amendement D (OPA):
Voor: OPA (3)

(3)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), WD (4), GRR (2), CU/SGP (1) (17)
Daarmee is amendement D aangenomen/verworpen
Stemming over het voorstel:
Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (1), CDA (2), NOVA (1), WD (4), CU/SGP (1)
Tegen: OPA (3), GRR (2)

(5)

Daarmee besluit (1095737) de raad conform het voorstel (10951091:
1. Het college opdracht te geven de planvorming op te starten voor de locaties:
i.

Essendael - 60 tot 80 sociale woningen
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(15)

ii.

Portland - 15 tot 30 sociale woningen

iii. De Meijlle - 10 tot 20 sociale woningen
iv. Sonneheerdt - 15 tot 30 sociale woningen
v. Basita - 15 tot 30 sociale woningen
vi. Omloopseweg inbreiding minimaal twee velden - 30 tot 50 sociale woningen
vii. Mariput - 50 tot 80 sociale woningen
viii. Poortugaal West - 30 tot 50 sociale woningen
ix. Zwaardijk - 20 tot 50 tijdelijke sociale woningen
2. Het gezamenlijk financieel resultaat - inclusief de risico’s - van de locaties i. t/m ix. vast te stellen op
minimaal budgetneutraal.
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor locaties i. t/m ix. van
€

100.000,-.

4. Het voorbereidingskrediet te dekken uit de reserve voorbereidingskredieten als onderdeel van de
reserve Ontwikkelprojecten en bij vaststelling van de grondexploitaties dan wel de startovereenkomst
deze kosten ten laste te brengen van het betreffende project.
Stemming over motie I (raadsbreed inqediend):
Voor: unaniem
Tegen:Daarmee is motie I aangenomen.
Stemming over motie II (PvdAV
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee is motie II aangenomen.
Stemming over motie III (CU/SGP): motie ingetrokken
Stemming over motie IV (OPA):
Voor: OPA (3), GRR (2)

(5)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), CU/SGP (1), WD (4)

(15)

Daarmee is motie IV verworpen.
Stemming over motie V (OPA1:
Voor: OPA (3)

(3)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), GRR (2), WD (4), CU/SGP (1)
Daarmee is motie V verworpen.
Stemming over motie VII (OPA):
Voor: CDA (2), NOVA (1), OPA (3)

(6)

Tegen: NAP (2), PvdA (1), EVA (4), GRR (2), WD (4), CU/SGP (1)

(14)

Daarmee is motie Vil verworpen.
Stemming over motie VIII (OPA1:
Voor: PvdA (1), OPA (3), CU/SGP (1)

(5)

Tegen: NAP (2), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), GRR (2), WD (4)
Daarmee is motie VII verworpen.

6/30

(15)

(17)

Stemming over motie IX (OPA):
De heer Van der Knaap onthoudt zich van stemming
Voor: OPA (3), CU/SGP (1)

(4)

Tegen: NAP(2), PvdA (1), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), GRR (2), WD (4)

(16)

Daarmee is motie VII verworpen.
9.

GYMZALEN POORTUGAAL EN RHOON
Dit is een hamerstuk geworden vanuit de Beraad & Advies van 14 juni jl.
Daarmee besluit (1073935) de raad conform het voorstel (1073926):
1. In te stemmen met renoveren van gymzaal Poortugaal voor 25 jaar;
2. In te stemmen met nieuwbouw voor gymzaal Rhoon;
3. In te stemmen met het renoveren van de sporthal Rhoon voor 25 jaar;
4. De bestaande investeringskredieten op de investeringslijst van de programmabegroting 2016 van in
totaal € 2.369.486,- voor de binnensportaccommodaties af te voeren, te weten;
a. gymzaal Poortugaal Valckestein € 1.000.000,b. gymlokaal Rhoon € 780.000,c. gymzaal Poortugaal € 504.723,d. sporthal Rhoon € 84.763,5. Nieuwe investeringskredieten van in totaal € 1.583.000,- incl. btw op te voeren op de investeringslijst
van de programmabegroting bestaande uit;
a. gymzaal Rhoon ad € 1.028.000,b. gymzaal Poortugaal ad € 237.000,c. sporthal Rhoon ad € 318.000,6. De kapitaallasten van de nieuwe investeringskredieten te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten
van de afgevoerde investeringskredieten;
7. Een bedrag van € 153.000,- incl. btw voor gymzaal Poortugaal en een bedrag van € 182.000,- incl.
btw voor sporthal Rhoon te onttrekken uit de Reserve groot onderhoud gebouwen voor het gelijktijdig
uitvoeren van regulier onderhoud.

De vergadering wordt om 00:03 uur verdaagd tot dinsdag 28 juni 2016.
0.

HEROPENING
De voorzitter heropent de vergadering van 20 juni 2016 op 28 juni 2018 om 20.02 uur.
Mevrouw Van Klaveren van de fractie WD is afwezig en de heer Goudriaan van NOVA.

10. WIJZIGING WEGCATEGORISERING ALBRANDSWAARD
De fractie EVA dient samen met de fractie CU/SGP en NAP een motie in over Verhogen
verkeersveiligheid in Albrandswaard (motie X, zie bijlage).
De fractie NAP dient een motie in (motie XI, zie bijlage) over de veiligheid op de Portlandse baan.
Stemming over het voorstel:
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), CDA (2), WD (3), CU/SGP (1)
Tegen: OPA (3), GRR (2)

(5)

Daarmee besluit (10905621 de raad conform het voorstel (10896041:
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(14)

1. De wegcategorisering van Albrandswaard te wijzigen door: 1.1.De verblijfsfunctie (60 km/h en
ontmoedigen doorgaand verkeer) toe te kennen aan de Albrandswaardseweg m.b.t. het wegvak
Schroeder van de Kolklaan-Albrandswaardsedijk v.v.;
1.2. Aan het wegvak Albrandswaardsedijk-Dorpsdijk v.v. tussen de rotonde AlbrandswaardsewegAlbrandswaardsedijk en de Zwaluwenlaan de verblijfsfunctie toe te kennen (30 km/h en
ontmoedigen doorgaand verkeer);
1.3. De onder besluitpunt 1.1 en 1.2 genoemde wegvakken gefaseerd in te richten als
erftoegangsweg.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 82.500,- en te dekken uit het Reserve Fonds
Strategisch Verbinden en eventuele subsidies.
Stemverklaring WD: stemt in met motie X, maar wil zich later, als er een voorstel gedaan wordt door het
college, beraden op de financiering van een mogeliike evaluatie.
Stemming over motie X (verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard):
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee is motie X aangenomen.
Stemming over motie XI (veiligheid Portlandse Baan):
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee is motie XI aangenomen.
11. VERORDENING MEEDOEN ALBRANDSWAARD 2016
Het CDA dient een motie in (motie XII, zie bijlage) over basiscontroles op rechtmatigheid.
Stemming over het voorstel
Voor: OPA (3), WD (3), EVA (4), CDA (2), NAP (2)
Tegen: GRR (2)
Daarmee besluit (1081434) de raad conform het voorstel (1081433):
De Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 vast te stellen.
Stemming over motie XII (uitvoeren basiscontroles):
Voor: CDA (2), OPA (3), GRR (2) (7)
Tegen: PvdA (2), EVA (4), NAP (2), WD (3), CU/SGP (1) (12)
Daarmee is motie XII verworpen.
12. BELEIDSPLAN SCHULDDIENSTVERLENING ALBRANDSWAARD 2016-2019
De fractie CU/SGP dient een motie in (motie XIII, zie bijlage) ‘preventie boven schuldlast’.
De fracties GRR, EVA en CU/SGP dienen een amendement in (amendement E, zie bijlage) om de term
‘schulddienstverlening’ te vervangen door de term ‘schuldhulpverlening’.
Stemming over amendement E:
Voor: GRR (2), EVA (4), CU/SGP (1), CDA (2)

(9)

Tegen: OPA (3), PvdA (2), WD (3), NAP (2)

(10)

Daarmee is amendement E verworpen
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Stemming over het voorstel
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee besluit (1084798) de raad conform het voorstel (1079752):
Het beleidsplan schulddienstverlening Albrandswaard 2016-2019 vast te stellen.
Stemming over motie XIII (preventie boven schuldlast):
Voor: CU/SGP (1)
Tegen: OPA (3), GRR (2), EVA (4), PvdA (2), WD (3), NAP (2), CDA (2)

(18)

Daarmee is motie XIII verworpen
13. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.53 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 19 september 2016.
De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 20 juni 2016
(in te vullen door griffie)
Nr

Amendement: Alternatieve zoeklocatie Portland
Locatie Bakkersdijk/Portlandse Baan
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennis genomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders
Constateren dat:
- Er een taakstelling is voor de gemeente Albrandswaard om huisvestiging te vinden voor 60
statushouders per jaar (voorlopig gedurende de komende 4 jaar).
- Er gemiddeld slechts 60 woningen voor de sociale huurmarkt beschikbaar komen in
Albrandswaard (verdeelsleutel van slecht 25% toewijzing voor Albrandswaards op het
geheel).
Er lange wachtlijsten zijn voor inwoners van Albrandswaard om een andere woning te
betrekken (ruim 6 jaar omdat de doorstroming op slot zit).
Er voor de voorgestelde locatie Portland (Zilvervloot) bij de CU/SGP fractie grote twijfel is om
dit plan hier te realiseren (deze locatie leent zich beter voor de realisatie van goedkopere
koopwoningen voor o.m. starters, om doorstroming op de huurwoningmarkt te stimuleren).
Overwegende dat:
- Op de alternatieve locatie Bakkersdijk/Portlandse baan;
• NUTS voorzieningen (gas, water, elektriciteit) zijn voorhanden
(er dus geen dure extra investeringen noodzakelijk zijn).
• De grond bouwrijp is (en er dus snel begonnen kan worden met bouwactiviteiten).
• Integratie in de buurt beter toepasbaar is (centraler gelegen en op bereikbare afstand van
het winkelcentrum Camisseveste/Portiand).
• Deze locatie mogelijkheid biedt om minimaal 20 appartementen te realiseren (wellicht 80
verdeeld over 4-tal complexen).
• Qua inpasbaarheid in de buurt aansluit op de overige bouw (aan de overkant van de weg
staan soortgelijke woningen).
• De druk op de overig locaties in Albrandswaard aanzienlijk afneemt
• Hierdoor kunnen de inwoners van Rhoon-Portland mede aanspraak maken indien zij
bijvoorbeeld minder bedeeld zijn geraakt na scheiding, ontslag en werkloosheid, of
hulpbehoevend zijn geworden ten gevolge van een ongeluk of ouderdom, dan wel voor
jongeren die een eerste stap willen zetten naar zelfstandigheid.
Verzoekt het college:
- Toe te voegen aan de lijst van zoeklocaties,
X. Portland Bakkersdijk/Portlandsebaan
"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten hoe zo 'n land zorg draagt
voor haar ouderen, rieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden'’

Amendement (letter):

A

VoorC-DPiLO, KX)W\( 0,CULS<bP<L.y 0(¥i IS) 0?
Tegen: klAPft/),'ïvdAll), 6VA(_^) k/v/DCH ),
C lij
Aangenomen / verworpen
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"-------*■----- *-*■J—J------- 1e dag

Locatie Bakkersdijk/ Portlandsebaan - Groene vlak
Rood: Wellicht een soortgelijk woningcomplex dat in dit gebied gerealiseerd zou kunnen worden.

Soortgelijke woning aan de overkant van de weg - gebouw in het rood

Aanzicht-vanaf de Bakkersdijk

11/30

Aanzicht - vanaf de Portlandse Baan
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Amendement
ALBRANDSWAARD
De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",
CONSTATERENDE DAT:
• Bewoners massaal in verzet zijn gekomen en bezwaren hebben ingediend tegen de
zoeklokatie Portland.
• Er een bestemmingsplan op deze zoeklocatie rust dat aangeeft dat hier vrije
sectorwoningen en geschakelde 2 onder 1 kappers gebouwd moeten worden.
• Dat vele omwonenden rondom deze zoeklokatie hun huis hebben gekocht met de
verzekering dat dit gebouwd zou worden op het betreffende zoeklokatie
OVERWEGENDE DAT:
• Een juridisch gevecht meer dan 3 jaar gaat duren voordat er een spade de grond in kan;
• De Quick-scan reeds uitgewezen heeft dat zowel planologisch, als financieel, procestijd en
eigendom deze locatie minder kansrijk en passend is
• Omwonenden er op mogen vertrouwen dat de gemeente een betrouwbare partner is en
niet de spelregels tijdens een spel naar eigen goeddunken verandert.
BESLUIT:
•

De zoeklokatie: ti. Portland of (Portlandse hoek) te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Voor: OPA 13 )

AafKjentfffïéh

Onafhankelijke
Partij
Albrandswaard
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E:
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W:
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Amendement
ALBRANDSWAARD

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",
CONSTATERENDE DAT:
• Bewoners in verzet zijn gekomen en bezwaren hebben ingediend tegen de zoeklokatie
De Meijlle.
• De gemeente tot voor een paar maanden constructief overleg heeft gevoerd naar een
definitieve passende invulling van de locatie de Meijlle.
• Dat zij het met de initiatiefnemers eens zijn geworden, maar dat de besluitvorming bij de
gemeente bleef uitgebleven is.
OVERWEGENDE DAT:
• Een juridisch gevecht meer dan 3 jaar gaat duren voordat er een spade de grond in kan;
• De Quick-scan reeds uitgewezen heeft dat zowel qua milieu, als financieel, procestijd en
planologisch deze locatie minder kansrijk en passend is
• Omwonenden er op mogen vertrouwen dat de gemeente een betrouwbare partner is en
niet de spelregels tijdens het spel naar eigen goeddunken verandert.
BESLUIT:
•

De zoeklokatie: iii. De Meijlle te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie OPA Albrandswaard

/
Amendement (letter): C _

Voor: OPB 13)

Ui J
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Albrandswaard
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Amendement
ALBRANDSWAARD

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",
CONSTATERENDE DAT:
• Bewoners in verzet zijn gekomen en bezwaren hebben ingediend tegen de zoeklokatie
Basita.
• Het bestemmingsplan niet voorziet in bewoning.
• Dat er veel kosten voor de aanleg van een geluidsscherm zijn gemoeid om deze locatie
voor bewoning geschikt te maken.
OVERWEGENDE DAT:
• Een juridisch gevecht meer dan 3 jaar gaat duren voordat er een spade de grond in kan;
• De Quick-scan reeds uitgewezen heeft dat zowel qua ligging als milieu, financieel,
procestijd, eigendom en planologisch aan geen van de voorwaarden voldoet. Kortom op
voorhand eigenlijk ongeschikt is;
• Omwonenden er op mogen vertrouwen dat de gemeente een betrouwbare partner is en
niet de spelregels tijdens het spel naar eigen goeddunken verandert.
BESLUIT:
•

De zoeklokatie: v. Basita te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement (letter): f

Voor

;

OPA(i)

Tegen: HAPtARJM. eVAU), CDAUt.UQMtd.
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Motie (rom.cijfer):
Voor.
Tegen:

MOTIE

Aangenomen / verworpen
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
Gelezen raadsvoorstel 1095112 'Zoeklocaties sociale woningbouw',
Overwegende,
•

Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen om de druk
op de beschikbare woningen in de gemeente te verlichten.

•

Dat het van belang is dat deze woningen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het volledig
wegwerken van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Albrandswaard.

•
•

Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal verdubbelen.
Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen maar ook
doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige woningen en
appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College er zorg voor draagt, dat het beschikbare aanbod in de sociale huur voorziet in de
behoefte aan levensloopbestendige woningen en appartementen voor starters en ouderen (75+). Dit
kan zowel door middel van nieuwbouw als door doorstroming worden bereikt. Het doel is het volledig
wegwerken van de wachtlijsten voor sociale huur in Albrandswaard.

16/30
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MOTIE

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
Gelezen raadsvoorstel 1095112 'Zoeklocaties sociale woningbouw',
Overwegende,
•

Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen om
de druk op de beschikbare woningen in de gemeente te verlichten.

•

Dat het van belang is dat deze woningen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het
volledig wegwerken van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Albrandswaard.

•

Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
verdubbelen.

•

Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit In het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).

•

Dat in de genoemde zoeklocaties de locatie 'Poortugaal Centrum' niet is opgenomen,
vanwege eerdere overeenstemming met een ontwikkelende partij in een ander segment,
terwijl deze locatie erg geschikt is voor sociale huur voor ouderen.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College alle mogelijkheden benut die er nog zijn om op de locatie Poortugaalcentrum (een deel) sociale huurwoningen voor ouderen en starters te realiseren.

•

Dat het College hierover de Raad informeert in het derde kwartaal van 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.
Raymond van Praag

Plonie Rooimans
PvdA

Motie (rom.cijfer):
Voor. i_Avno«^" e w>
Tegen:

Aangenomen / verworpen-
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 20 juni 2016
.(in te vullen door griffie)
Nr

Motie: Een Huis voor een Huis
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 gemeente Albrandswaard een aantal zoeklocaties aan het onderzoeken is aangaande het
bouwen van nieuwe woningen.
Er een groot aantal zittende huurders zijn die wellicht een aangepaste woonwens hebben.
Bijvoorbeeld ouders met inmiddels uitwonende kinderen, of ouderen die hulpbehoevend aan
het worden zijn maar nu niet gaan verhuizen omdat er lange wachtlijsten en grote
onzekerheid is.
De gemeente Albrandswaard zoekt naar een groter draagvlak onder zijn bewoners.
De huurmarkt in Albrandswaard op slot lijkt te zitten en de doorstroming minimaal is.

Overwegende dat:
-

-

De doelstelling van Albrandswaard het bijbouwen van nieuwe woningen is. Deze zijn nog niet
toegevoegd aan de reguliere woningmarkt.
Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe woningen 100% aan te bieden aan zittende huurders
binnen Albrandswaard. Bij acceptatie van de nieuw woning komt de oude woning beschikbaar
voor de reguliere woningmarkt.
Hierdoor neemt de angst voor deze grootschalige woonprojecten aanzienlijk af omdat deze
bewoond gaan worden door 100% Albrandswaards inwoners.
Zittende sodale huurders dienen als eerste het voorstel van verhuizing te krijgen naar de
nieuw te bouwen (starters koopjwoningen. Waardoor het scheef wonen tegen wordt gegaan.
Integratie van statushouders nu verdeeld wordt over de gemeente zodat dustervorming tegen
wordt gegaan. Dit biedt mogelijkheden voor betere integratie in de dorpen.
Na afwijzing van de nieuwe woning bij desinteresse wordt deze toegevoegd aan de reguliere
woningmarkt

Verzoekt het college:

-

Bij de nieuw te bouwen woningen, alleen bij 1“ acceptatie, een 100% Albrandswaards
sleutelverdeling toe te passen.
De woningen (zowel koop als huur) allereerst aan te bieden aan de zittende sotiaal huurders,
om doorstroming en daadkracht te bevorderen.
Er op toe te zien dat bij acceptatie van een nieuwe woning de oude woning toegevoegd dient
te worden aan de reguliere woningmarkt. Huis voor een Huis principe!

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meien hoe zo'n land zorg draagi
voor haar onderen rieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "

En gaat over tot de orde van de dag
Christenunie- SCSI’
Frans van Zaaien

Aangenomen / verworpen
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Aangenomen / verworpen

ALBRANDSWAARD
De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van de motie betere verdeling van de vergunninghouders over de
gemeenten.
OVERWEGENDE DAT:
• Vergunninghouders volgens een vaste verdeelsleutel over de gemeentes worden verdeeld;
• Dat die verdeelsleutel geen rekening houdt met de belastbaarheid bij inwoners en het
veiligheidsgevoel dat inwoners kennen;
• Dat er van de inwoners van Albrandswaard op het gebied van belastbaarheid het nodige
wordt gevraagd door de aanwezigheid van een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch
centrum;
• Dat de inwoners van dit psychiatrische centrum ingeschreven staan als inwoners van
Albrandswaard en dus eveneens aanspraak kunnen maken op die 25% die bedoeld is voor
de echte bewoners van Albrandswaard;
• Dat het veiligheidsgevoel bij onze inwoners reeds onder druk staat door de aanwezigheid
van die Tbs-kliniek en de aanwezigheid van het psychiatrisch centrum.
• Dat het veiligheidsgevoel nog verder onder druk komt te staan door de toewijzing van het
aantal statushouders;
• Dat het college op geen enkele wijze de kwestie van de belastbaarheid en het verminderde
veiligheidsgevoel onder aandacht heeft gebracht bij het ministerie;
• Dat het college tot op de dag van vandaag niet heeft onderhandelt om het aantal
statushouders dat ons is toegewezen te verminderen.

Roept het college op:
• Middels een brief aan het ministerie kenbaar te maken dat de Albrandswaardse
gemeenschap bij het hanteren van de huidige verdeelsleutel onevenredig zwaarder wordt
belast dan andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland vanwege de aanwezigheid van
een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch centrum waarbij de patiënten van het groot
psychiatrische centrum ook nog in de verdeelsleutel worden meegenomen;
• Middels diezelfde brief te vragen om een verdeelsleutel die wel rekening houdt met de
diverse belastbaarheïdsgraden in diverse gemeenten;
• Middels diezelfde brief het ministerie op te roepen om een gemotiveerd oordeel te geven of
zij dit wel dan niet tot een andere verdeelsleutel willen overgaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

Onafhankelijke

p/a Duivelandsestraat 5

E:

lnfo@opa-albrandswaard.nl
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3161 BB Rhoon

E:

bestuur@opa-albrandswaard.nl

Albrandswaard

T: 06.512.99.212

W:

/
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ALBRANDSWAARD

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

OVERWEGENDE DAT:
• Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen in Albrandswaard.
• Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
verdubbelen.
• Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).
• Dat snel kunnen bouwen belangrijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in
Albrandswaard weg te kunnen werken.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College het kantorenpand aan de Stationstraat wil meenemen in de studie om hier
sociale appartementen te bouwen

En gaat over tot de orde van de dag.

Onafhankelijke
Partij

Albrandswaard

p/a Duivelandsestraat 5
3161 BS Rhoon
T: 06.512.99.212
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De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

OVERWEGENDE DAT:
• Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen in Albrandswaard.
• Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
verdubbelen.
• Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75-+-).
• Dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen indien zij kort bij de voorzieningen in
•

het centrum van Poortugaal wonen.
Er tegenover het centrum van het centrum van Poortugaal reeds huurwoningen zijn.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College opnieuw het gesprek aangaat met diegene met wie zij op dit
moment een-intcntieovcreenkomst heeft voor de bouw van woningen en winkels in
het centrum van Poortugaal. ^ on£

•

Vaststelt welke mogelijkheden er zijn om samen met de woningbouwvereniging
Poortugaal tot een overeenkomst te komen voor de bouw van levensloopbestendige
huurwoningen.

•

Het verlies op de grondexploitatie afboekt van de reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie OPA Albrandswaard
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De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

OVERWEGENDE DAT:
• Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wegwerken van de wachüijsten voor sociale
huurwoningen in Albrandswaard.
• Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
verdubbelen.
• Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).
• Dat snel kunnen bouwen belangrijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in
Albrandswaard weg te kunnen werken.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College de locatie de Omloop als gehele ontwikkellokatie wil meenemen in de
studie om hier koopwoningen als sociale woningen te bouwen en voor de
voetbalverenigingen een alternatieve lokatie te zoeken

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie OPA Albrandswaard
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' (15)

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

OVERWEGENDE DAT:
• Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen in Albrandswaard.
• Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
•

•

verdubbelen.
Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).
Dat snel kunnen bouwen belangrijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in
Albrandswaard weg te kunnen werken.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College de locatie Zwaardijk niet ziet als een locatie voor tijdelijke woningbouw
maar in overleg met de woningbouwvereniging Poortugaal overgaat tot het bouwen van
definitieve sociale levensloopbestendige huurwoningen

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie OPA Albrandswaard
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De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 juni 2016,
ter bespreking van het raadsbesluit 1095737 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

OVERWEGENDE DAT:
• Dat wordt voorgesteld ongeveer 200 sociale huurwoningen in Albrandswaard te bouwen
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen in Albrandswaard.
• Dat het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal
verdubbelen.
• Dat het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen
maar ook doordat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen en appartementen, met name voor starters en ouderen (75+).
• Dat snel kunnen bouwen belangrijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in
Albrandswaard weg te kunnen werken.

Spreekt als zijn mening uit:
•

Dat het College de zoeklocatie in het agrarisch gebied recht tegenover de Waalstraat in
Rhoon wil meenemen in haar studie om hier o.a. sociale woningbouw te realiseren

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie OPA Albrandswaard

Onafhankelijke

p/a Duivelandsestraat 5

Partij
Albrandswaard

3161 BB Rhoon
T: 06.512.99.212
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Motie

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard

Indieners
Woordvoerder
Vergadering

EVA fractie
Thomas van der Knaap
Vergadering gemeenteraad Albrandswaard,
bijeen op 28 juni 2016

Constaterende dat;
•
•

•

De gemeenteraad in 2012 het 'Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2012 - 2020'
heeft vastgesteld
Middels het gevraagde raadsbesluit intake 'Wijziging wegcategorisering
Albrandswaard' de raad gevraagd wordt een besluit te nemen over het oplossen van
verschillende verkeersknelpunten.
Hiermee kan worden gesteld dat het in 2012 vastgestelde plan onvoldoende kader
biedt voor het oplossen van deze knelpunten.

Overwegende dat:
•

•

Er bewoners zijn die zich zorgen maken over het ontstaan van nieuwe problemen, of
verschuiven van beslaande bij het nemen van dit besluit Denk hierbij aan extra en
hardrijdend verkeer over de Rijsdijk, Zwaluwenlaan, Zantelweg.
Naast de knelpunten waar nu een oplossing voor wordt voorgesteld er verschillende
andere verkeerssituaties zijn in de gemeente waar bewoners knelpunten ervaren.
Denk hierbij aan de Portlandsebaan of Waalstraat Poortugaal.

• De beleving van verkeerssituaties kan afwijken van de feitelijke vciligheidscijfers op
___dit gebied
Roept het college op;
• Enkele maanden na invoering van wijzigingen een evaluatie uit te voeren en
bewoners hier actief voor uit te nodigen om deel te nemen.
•
•

De resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad.
Een voorstel te doen hoe het verkeers- en vervoersplan 2012 - 2020 tussentijds te
evalueren en eventueel bij tc sturen In relatie tot het realiseren van de beoogde
doelstelling.

•

Bewoners in deze evaluatie te laten participeren om verkeerssituaties die worden
ervaren als niet optimaal, onwenselijk of onveilig in kaart te brengen en te spreken
over welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

•

Om vervolgens in kaart te brengen waar het verkeers- en vervoersplan
belemmerend is om deze knelpunten op te lossen.

25/30

26/30

EVA

NAP

cïlUlöilUbWödfÜ
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Motie: veiligheid Portlandsebaan
Oe gemeenteraad van Albrandswaard, In vergadering bijeen op 28 juni 2016,
Constaterende dat
•

De Portlandsebaan een groot aantal dagelijkse verkeersbewegingen telt.

•

Er, met name op de drukke momenten, al een aantal ongelukken gebeurd zijn waarvan met
name de kwetsbare verkeersdeelnemers de dupe zijn.

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
•

Te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid te
verhogen.

•

De uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in een voorstel aan de raad.

En gaat over tol de orde van de dag
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De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 28 juni 2016.

Gelezen raadsvoorstel 1081433 'Verordening Meedoen Albrandswaard 2016',

Overwegende.
•
•
•
•

Dat het van groot belang is dat kinderen, welke onder of buiten het kindpakket vallen vanaf 18
jaar. mee kunnen doen aan de samenleving.
Deze doelgroep het recht te verschaffen een vergoeding aan te kunnen vragen voor sport en
culturele activiteiten
Dat de uitvoeringskosten zo laag mogelijk gehouden worden door het vertrouwensbeginsel te
hanteren
Dat hiermee wordt bereikt dat er geen strenge controle wordt uitgevoerd en controle op
rechtmatigheid kan worden uitgevoerd tot 1 juli van een volgend jaar.

Spreekt als zijn mening uit
•

Dat het College er zorg voor draagt dat het beschikbaar stellen van verstrekkingen gepaard
gaan met de basiscontroles op rechtmatigheid - o.a door het laten indienen van pro forma
nota's -. waarmee voorkomen wordt dat in een volgend jaar grotere uitvoeringskosten als
gevolg van controles achteraf tot stand komen

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie CDA
Dhr. G. Schuitemaker

Dhr. C.
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 28 juni 2016

Motie: Preventie boven Schuldlast
Gelezen raadsvoorstel 1052936 'Beleid schulddienstverlening'
De raad van de gemeente Albrandswaard In vergadering bijeen.

Constateren dat:
Dat er In Albrandswaard steeds meer vluchtelingen met een status komen wonen die moeten
rondkornen van een VAVB uitkering.
- Dat deze bevolkingsgroep moeite heeft de vaste lasten aan woningbouwcorporaties,
nutsbedrijven en zorgverzekeraars op tijd te betalen
Dat daardoor deze bevolkingsgroep vrijwel direct een aanspraak moet doen op de schuldhulp
dienstverlening.
Dat dit zowel voor deze mensen als voor de woningbouwcorporaties als de nutsbedrijven een
onwenselijke situatie is.
- Dat dit aanleiding geeft voor een valse start in Albrandswaard.
Overwegende dat:
Dat wordt voorgesteld dat preventie In het kader van het opbouwen van schulden van groot
belang Is.
Dat het vluchtelingenwerk die nu bezig is als schuldhulpverlening Juist andere taken moet
oppakken om deze bevolkingsgroep weg wijs te maken in de maatschappij.
Dat de gemeente zich tot doel stelt om deze bevolkingsgroep te stimuleren uit te gaan van
een gezonde financiële basis.
Spreekt haar mening uit:
Dat de gemeente de mogelijkheid moet krijgen om In het kader van preventie en de
schuldhulpdienstveriening, de vaste lasten aan de woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en
zorgverzekeraars voor deze doelgroep in te houden op de uitkering en deze als gemeente
direct te voldoen aan de bovengenoemde instellingen.
Dat de gemeente dit in nauwe samenwerking aan gaat met hel vluchtelingenwerk
Albrandswaard om Integratie te bevorderen.
"De beschaving van een tand, 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
Christenunie-SGP
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Amendement

Beleidsplan schulddienstverlening Albrandswaard 20162019

Indieners
Woordvoerder
Vergadering

Groep Ram-Remijn
Suzanne Remijn
De gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering
bijeen op 28 juni 2016____________________________

Overwegede dat:
- dal de gemeenteraad een beleidsplan voor schuldhulpverlening dient vast te
Stellen
- Dat in het betreffende voorstel de term schulddienstverlening wordt gebruikt,
deze verwarrend is en niet in overeenstemming is met de bedoeling van de
wettelijke verplichting,

Besluit:
- De term ''schulddienstverlening" te veranderen in de term schuldhulpverlening
zowel in het voorstel als in het besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Eva:

Fractie : Groep Ram-Remijn

m

S. Remijn- Körtewêg___________

Tegen

.

M. Blok-Scheffers

^( l,0U>

Aangenomen / verworpen
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