
Gemeente 
Albrandsujaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 23 MEI 2016 
(verseonnr. 1103156) 

Aanwezig: 
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) 
LM. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
CJ. van Toornburg (CDA) 
R.C.S. van Praag (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
R.A. Steger (NAP) 
A.A. Kweekei (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR) 
S M. Remijn-Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR) 
LH. Goudriaan (NOVA) 

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: M. Bianchi (WD) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. 
Gefeliciteerd worden raadslid de heer Heezen en wethouder Rombout, zij worden beiden 50 jaar. 
Afwezig is de heer Bianchi van de fractie W D . De heer Van Zijl van de fractie EVA is wat verlaat. 
Bij de vaststelling van de agenda worden twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze 
moties (zie bijlage, motie I en motie II) worden bij als punt 10a en 10b aan de agenda toegevoegd. 

2. SPREEKRECHT 
Er zijn twee insprekers. 
De heer Vos spreekt in over een Raadsinformatiebrief (1080545) Planschade Buijtenland van Rhoon.  
De fractie PvdA verzoekt het college te vragen schriftelijk te reageren op de vraag vanuit de heer Vos  
namens de boeren, of de termijn om planschadeverzoeken in te dienen verlengd kan worden. 

De heer Van Zijl (EVA) neemt vanaf 20.09 uur deel aan de vergadering. 

De heer Le Cocq d'Armandville spreekt in naar aanleiding van de subsidie voor de Landbouwdag 2016 
(die gestopt is). 

3. VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen vanuit de fracties aan het college. 
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4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 18 APRIL 2016 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1093013) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
Fractie GRR vraagt bij punt 8 over WMO-facturen 2015 waarom de afdoening uitgesteld wordt. 
De raad besluit (1093026) conform voorstel over de Toezeggingenlijst. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)  
De raad besluit conform voorstel (1061858): 
De Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen. 

b. Zienswijze begroting Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2017  
De raad besluit conform voorstel (1081945): 
Vast te stellen de voorgestelde zienswijze (kenmerk 1081490) over de Ontwerpbegroting 2017 van de 
MRDH en deze naar de MRDH te versturen. 

c. Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verwerving aandeel HTM/RET  
De raad besluit conform voorstel (1081589): 
Vast te stellen zienswijze met het kenmerkt 1081584 en deze aan te bieden aan de MRDH. 

d. Bekrachtiging geheimhouding Procesaanpak huisvesting vergunninghouders (1084253)  
De raad besluit (1092698): 
De door het college opgelegde geheimhouding op het document Procesaanpak huisvesting 
vergunninghouders (1084253) op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 

e. Bekrachtiging geheimhouding Schema procesaanpak inventarisatie en selectie extra (sociale) 
woningbouwlocaties (1084263) 

De raad besluit (1092701): 
De door het college opgelegde geheimhouding op het document Schema procesaanpak inventarisatie 
en selectie extra (sociale) woningbouwlocaties (1084263) op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen. 

f. Aanwijzing A.A. Kweekei als lid adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) in de plaats van R. van Zijl 

De raad besluit (1089797): 
De heer A.A. Kweekei aan te wijzen als lid van de adviescommissie Economische Vestigingsklimaat van 
de MRDH in de plaats van de heer R. van Zijl. 

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad. 

8. STARTNOTITIE ALBRANDSWAARD IN BEWEGING 

Stemming over het voorstel 
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), W D (3) 11 
Tegen: OPA (3), NOVA (1), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2) 9 
Het voorstel wordt met 9 stemmen tegen en 11 stemmen voor aangenomen. 

Daarmee besluit (1080502) de raad conform het voorstel (1077874): 
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De startnotitie 'Albrandswaard in Beweging' vast te stellen, waarvan de uitgangspunten worden 
aangegeven voor het opstellen van nieuw beleid. 

9. NOTITIE VRIJWILLIGE INZET 2016-2020 
De fractie EVA dient mede namens de fracties W D , OPA, PvdA, CDA, NAP, CU/SGP, NOVA een motie 
in (zie bijlage, motie III) over de versoepeling van vergunningaanvragen voor vrijwilligersorganisaties. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit (1070689) de raad conform het voorstel (1070688): 
1. De Notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 vast te stellen en daarbij in te zetten op: 

• Versterking van de verbinding tussen vrijwilligers; 
• Inwoners motiveren om vrijwilligerswerk te (blijven) verrichten; 
• Vrijwilligers voldoende ondersteuning en waardering bieden en hen voldoende faciliteren het 

vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren; 
• Bevordering van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers; 
• Bereiken van mantelzorgers; 
• Voorkomen dat mantelzorgers chronisch overbelast raken én ondersteuning bieden aan 

overbelaste mantelzorgers; 
• Voorkomen dat mantelzorgers in een positie komen waarin gelegenheid is voor fraude ten 

opzichte van de hulpvrager. 
2. Het college op te dragen de uitvoering en implementatie van deze doelen middels een 

uitvoeringsplan ter hand te nemen en de raad regelmatig te informeren over de vorderingen. 

Stemming over motie III over het versoepelen van de vergunningaanvragen vanuit 
vrijwilligersorganisaties. 
Voor: EVA (4), W D (3), NAP (2), PvdA (2), NOVA (1), CDA (2), OPA (3), CU/SGP (1) 18 
Tegen: GRR (2) 2 
Daarmee is motie III aangenomen. 

10. ZIENSWIJZE CONCEPTJAARREKENING 2015 EN CONCEPTBEGROTING 2017 BAR-
ORGANISATIE 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (4), W D (3), OPA (3), CDA (2), PvdA (2), NAP (2), NOVA (1), GRR (2) 19 
Tegen: CU/SGP (1) 1 

Met 19 stemmen voor en 1 stem tegen is het voorstel aangenomen.  

Daarmee besluit (1083397) de raad conform het voorstel (1083075): 

1. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept jaarstukken 2015 en concept 
begroting 2017 GR BAR-organisatie en 

2. Bijgevoegde (concept) zienswijze met nummer 1083754 te versturen aan het dagelijks bestuur 
van de GR-BAR organisatie. 

10a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG: BETERE VERDELING VAN DE 
VERGUNNINGHOUDERS OVER DE GEMEENTEN IN ZUID-HOLLAND 
Fractie OPA licht motie I toe. 
De overige fracties vinden dat de motie niet op het juiste moment wordt ingediend. De fractie OPA kiest 
ervoor de motie in te trekken. 
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10b. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG: BOUWEN VAN MEER SOCIALE HUURWONINGEN 
Fractie OPA licht motie II toe. 
De fracties NAP, PvdA, EVA, W D en GRR vragen ook hierbij de motie op een later moment in te 
dienen, in elk geval eerst de Beraad & Advies van volgende week af te wachten. CDA en NOVA zouden 
wel inhoudelijk willen bespreken. 
Er wordt geschorst om de fractie OPA de gelegenheid te geven af te wegen of de motie gehandhaafd 
wordt of ingetrokken wordt. 
De fractie OPA trekt de motie in. 

11. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 
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Motie (rom cijfer): J_ 
Voor 

Tegen. \ j w £ 

Aangenomen / verworpen 

ALBRANDSWAARD 

De raad bijeen in de vergadering op 23 mei 2016 

Motie betere verdeling van de vergunninghouders over de 
gemeenten in Zuid-Holland 

Constaterende 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 uitbehandelde inwoners van dit psychiatrische centrum voorrang 
genieten bij de toewijzingen van de schaarse woningvoorraad. 

• Dat het veiligheidsgevoel bij onze inwoners reeds onder druk staat door de 
aanwezigheid van die Tbs-kliniek, de aanwezigheid van het psychiatrisch 
centrum en de toewijzing van uitbehandelde inwoners. 

• Dat het veiligheidsgevoel nog verder onder druk komt te staan door de 
toewijzing van het aantal statushouders 

Overwegende dat: 
• Dat het college op geen enkele wijze de kwestie van de belastbaarheid en 

het verminderde veiligheidsgevoel onder aandacht heeft gebracht bij de 
provincie Zuid-Holland 

• Dat het college tot op de dag van vandaag niet heeft onderhandelt om het 
aantal statushouders dat ons is toegewezen te verminderen 
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<c=o 
ALBRANDSWAARD 

Roept het college op: 
• Middels een brief aan de provincie Zuid-Holland 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 

• Middels diezelfde brief te vragen om een verdeelsleutel die wel rekening 
houdt met de diverse belastbaarheidsgraden in diverse gemeenten; 

• Middels diezelfde brief de provincie op te roepen om een gemotiveerd 
oordeel te geven of zij dit wel dan niet tot een andere verdeelsleutel willen 
overgaan 

En over te gaan tot de orde< van de dag 
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Motie (rom.cijfer) 
Voor: 

Tegen: 

De raad bijeen in de vergadering op 23 mei 2016 

Motie bouwen van meer sociale huurwoningen 

Constaterende dat, 
• Het college, bij monde van wethouder Mw. De Leeuwe, tijdens beraad en 

advies van 10 mei 2016 (2.28") aangeeft tot de conclusie te zijn gekomen 
dat tijdelijke woningen en clustering niet te voorkomen is; 

• Dat dit tegen de wens van de gemeenteraad in gaat. 
• Dat uitbehandelde inwoners van het psychiatrische centrum voorrang 

genieten bij de toewijzingen van de schaarse sociale woningvoorraad. 
• Dat dit ten koste gaat van inwoners die sinds hun jeugd woonachtig zijn in 

Albrandswaard 
• Dat die schaarse sociale woningvoorraad nog verder onder druk komt te 

staan door het huisvesten van statushouders. 

Overwegende dat: 
• Dat het college voornemens is de hutsvesting van statushouders middels 

tijdelijke woningen mogelijk te maken; 
• Dat die tijdelijke woningen geen bijdrage leveren aan de reeds bestaande 

schaarse sociale woningvoorraad; 
• Dat tijdelijke woningen een negatieve investering zijn die ten koste gaat van 

de Albrandswaardse gemeenschap 
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ALBRANDSWAARD 

Roept het college op: 
• Om de samenwerking met de woningbouwverenigingen te intensiveren 

door nieuw te bouwen sociale woningen toe te staan. 
• Om een positieve bijdrage te leveren aan de sociale woningvoorraad. 
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^ ^ — #pta SGP 
Politieke motie Motie versoepeling aanvragen vergunningen voor 

vrijwilligersorganisaties 
Indieners EVA, WD, PvdA, Nap, CDA, Cu-SGP, OPA.NOVA 
Woordvoerder Marjolein Blok 
Vergadering De Gemeenteraad van Albrandswaard in vergadering bijeen 

op 23 mei 2016 

Constaterende dat: 

- Er voor ieder evenement een ingewikkeld pakket aan vergunningen moet worden 
aangevraagd 

- In geval van een jaartijks terugkerend evenement zelfs ieder jaar opnieuw 
- Dit tijdrovend is, veel geld kost en tot frustratie leidt 

Het voor organisaties niet te begrijpen is dat deze procedures niet veel 
klantvriendelijker zijn. Formulieren moeten bijvoorbeeld nog handmatig ingevuld 
worden. Vervolgens in gescand en verstuurd worden. 

- Het voor vrijwilligers organisaties een kostbare procedure is. 

Overwegende dat: 

- In het coalitie document is afgesproken "wij stimuleren en ondersteunen de 
initiatieven van onze inwoners, de ondernemers en de diverse teams die actief zijn in 
het kader van de buurt bestuurt" 

- Albrandswaard jaarlijks terugkerende fantastische evenementen kent 
- Deze evenementen georganiseerd worden door grote groepen vrijwilligers 

bestaande uit burgers, ondernemers en verenigingen 
Het vereenvoudigen van de vergunningenprocedure. Indien de basis van de 
aanvraag niet wijzigt en de stukken in het dossier correct zijn het afgeven van een 
meerjaren-vergunning voor jaarlijks terugkerend evenement aanzienlijk minder 
papierwerk met zich meebrengt en minder tijdrovend zal zijn. 
Een snelle doorloopprocedure en de mogelijkheid een meerjaren vergunning te 
verkrijgen veel klantvriendelijker is naar de organisaties 

- Zowel de gemeente als de organisaties hier veel tijd mee besparen. 

Verzoekt het college: 

• Op korte termijn te komen tot maatregelen voor een vriendelijke, snelle 
vergunningenprocedure, zodat het voor de burgers, ondernemers en verenigingen 
een feest blijft om evenementen in Albrandswaard te organiseren 

• Er voor te zorgen dat voor het einde van dit jaar aan de raad getoond kan worden 
dat de vergunningprocedures per januari 2017 aanzienlijk zijn verkort, 
vereenvoudigd en er de mogelijk is om meerjaren vergunningen af te geven. 
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• Deze versnelde procedures kenbaar gemaakt worden bij initiatiefnemers , zodat zij 
weten dat zij bij de organisatie van evenementen in 2017 hier gebruik van kunnen 
maken. 

• De vergunningen voor evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers 
vanaf 2017 vrij van leges te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fracties, 

EVA, W D , OPA, CDA, CU-SGP, PvdA en NAP 

E V A : W D PvdA: 

CU-SGP OPA Albranelswaard CDA 

2 

NOV 

Motie (rom cijfer): Ul , 
Voor V VO( ?J), EYA C H \ CU/"/. PC l ) u 

Tegen.' I R J G J Z J 

Aangenomen / verworpen 
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