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BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 FEBRUARI 2016 
(verseonnr. 1063098) 
 
Aanwezig:  
M. Bianchi (VVD) 
A. van Klaveren (VVD) 
V.H. Spruit-Remijn (VVD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (VVD) 
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 Zaalen (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) 
R. van der Tempel (griffier) 
 
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de Leeuwe  
 
 

1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur.  
Er zijn geen afwezigen, de raad is voltallig.  
De voorzitter geeft aan dat het hamerstuk f, benoeming van de heer De Reus als 
burgerraadslid voor de NAP, op dit moment vervalt.  
De voorzitter stelt voor agendapunt 8 Huisvesting vergunninghouders, gelet op de grote 
publieke belangstelling, naar voren te halen en na agendapunt 2 te behandelen.  
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld.  
 

2. SPREEKRECHT 
Als insprekers hebben zich aangemeld de heer Boekhoud en de heer De Groote. Zij krijgen 
als eersten het woord bij agendapunt 8 over huisvesting vergunninghouders.  
 

AGENDAPUNT 8. HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS 
De voorzitter geeft een korte introductie. Vervolgens krijgen het woord de insprekers de heren 
Boekhoud en De Groote.  
 
De fractie EVA dient een motie in (motie I) over ‘Gelijke kansen op betaalbare woningen’. 
Deze motie wordt later weer ingetrokken.  
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Namens de fracties GRR, NOVA, CDA, NAP, PvdA, EVA en VVD wordt een amendement 
ingediend (amendement A, zie bijlage) over ‘structurele oplossing invulling wettelijke 
taakstelling’.  
 
Stemverklaring CU/SGP over amendement A en het raadsvoorstel: de fractie wil nu in actie 
komen, niet uitstellen. De fractie stemt voor het geamendeerde raadsvoorstel omdat geen 
besluit nemen geen optie is.  
 
Stemming over het amendement A:  
Voor: GRR (2), NOVA (1), CDA (2), NAP (2), PvdA (2), EVA (4), VVD (4)  (17) 
Tegen: OPA (3), CU/SGP (1)  (4) 
Daarmee is amendement A aangenomen.  
 
Stemming over het geamendeerde voorstel 
Voor: GRR (2), NOVA (1), CDA (2), VVD (4), EVA (4), NAP (2), CU/SGP (1), PvdA (2)  (18) 
Tegen: OPA (3) 
 
Daarmee besluit (1057742) de raad conform het voorstel (1057076) met in achtneming van 
het amendement: 
1. in te zetten op het wegwerken van de achterstand en het realiseren van de opgelegde 

gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Dat betekent het 
huisvesten van gemiddeld 60 vergunninghouders per jaar in de periode 2016-2019; 

2. om te vermijden dat verdringing van bestaande woningzoekenden plaatsvindt extra 
woonunits/woningen te realiseren, verspreid over de 3 kernen. Dit doen we door: 
• het in 2016-2017 plaatsen/realiseren van tijdelijke/semipermanente woonunits voor 

een periode van 10 jaar; 
• het onderzoeken van de mogelijkheden van het in 2016-2017 ombouwen van 

leegstaande, bestaande panden/kantoren tot woonruimte; 
• het in 2018-2019 bouwen van ca. 50 extra sociale huurwoningen; 

3. bij de woningtoewijzing aan vergunninghouders zoveel mogelijk uit te gaan van spreiding 
over het bestand sociale huurwoningen in de 3 kernen; 

4. in samenwerking het (maatschappelijke) partners een programma op te stellen met 
aandacht voor onder meer opvang, begeleiding, participatie, scholing, zorg, welzijn, 
veiligheid en openbare orde. 

5. Additioneel aan bovengenoemd scenario te onderzoeken wat de mogelijkheden en 
financiële gevolgen zijn als de tijdelijke units/ het ombouwen van bestaande panden niet 
gerealiseerd worden. En daarnaast te onderzoeken wat de mogelijkheden en financiële 
gevolgen zijn als de tijdelijke units korter geplaatst worden.  

 
3. VRAGENHALFUUR 

Er worden vragen gesteld door de fracties NOVA, GRR, CDA en CU/SGP over het proces 
rondom de ontwikkeling Rijsdijk-Achterdijk. Beantwoording vindt plaats door wethouder 
Goedknegt.  
De fractie OPA stelt een vraag over het verkeer over de Tijsjesdijk. Deze vraag wordt 
beantwoord door wethouder De Leeuwe.  
 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 DECEMBER 2015 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  
 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1057390) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 
 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De raad besluit (1057334) conform voorstel over de Toezeggingenlijst.  
 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Beëindiging burgerraadslidmaatschap van de heer M. Troost voor de VVD 

De raad besluit (1057326): 
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Het burgerraadslidmaatschap van de heer M. Troost voor de VVD-fractie te 
beëindigen. 
 

b. Herbenoeming mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer als lid van de 
Rekenkamercommissie 
De raad besluit (1057325): 

  Mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer te herbenoemen als lid van de   
  Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard tot 22 februari 2022. 

 
c. Vaststelling wijzigingen CAR-UWO 2015 ten behoeve van de griffie 

Albrandswaard 
De raad besluit (1052199) conform voorstel (1052193): 

  de wijzigingen, zoals opgenomen in de navolgende LOGA-brieven, vast te stellen: 
1. LOGA-brief van 26 januari 2015 met kenmerk U201402159 over de aanpassing 

van de verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 
2015 (138964);  

2. LOGA-brief van 17 februari 2015 met kenmerk U201500231 over het herstel/ de 
correctie van redactionele onvolkomenheden in de uitwerking van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 (148716); 

3. LOGA-brief van 1 mei 2015 met kenmerk U201500750 waarin LOGA-partijen hun 
besluit mededelen om de invoering van het Individueel Keuzebudget uit te stellen 
van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017 (1051236); 

4. LOGA-brief van 1 mei 2015 met kenmerk U201500764 over de wijzigingen in de 
leeftijdsafhankelijke factoren van het FLO-overgangsrecht per 1 januari 2015 
(179774); 

5. LOGA-brief van 23 juni 2015 met kenmerk U201501087 over de wijzigingen in de 
CAR-UWO i.v.m. de wijzigingen Wet arbeid en zorg per 1 juli 2015 (594281); 

6. LOGA-brief van 13 juli 2015 met kenmerk U201501192 over de eenmalige 
uitkeringen per 1 oktober 2015 en 1 juli 2016, voortvloeiend uit de LOGA afspraak 
over de besteding van de vrijval van pensioenpremie (985317); 

7. LOGA-brief van 5 juni 2015 met kenmerk U201500965 over het nieuwe hoofdstuk 
3 (beloningshoofdstuk) van de CAR-UWO per 1 januari 2016 (192800);  

8. LOGA-brief van 7 juli 2015 met kenmerk U201501194 over het overgangsrecht en 
toelichting hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 (983888); 

9. LOGA-brief van 7 september 2015 met kenmerk U201501380 over de 
arbeidsvoorwaarden garantiebanen per 1 september 2015 (1005730). 

 
d. Benoeming burgerraadslid de heer R. Moret voor de GRR 

De raad besluit (1057324): 
De heer R. Moret te benoemen tot burgerraadslid voor de Groep Ram-Remijn (GRR) 
tot een eventuele benoeming als raadslid of tot de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 

e. Benoeming leden Begeleidingscommissie burgemeester 
De raad besluit (1054508): 

 De benoemingen in de Begeleidingscommissie burgemeester van mevrouw  
 V.H. Spruit-Remijn en de heer H.J. van der Graaff te beëindigen; 
 Te benoemen in de Begeleidingscommissie burgemeester: 

- mevrouw A. van Klaveren, en 
- de heer L.M. Heezen. 
 

f. Benoeming burgerraadslid de heer B.G. de Reus voor de NAP 
Dit punt vervalt.  
 

g. Bekrachtiging geheimhouding raadsvoorstel 1051419 Vergunninghouders en 
hetgeen daarover besproken is in de besloten Beraad en Adviesvergadering van 
14 januari 2016 
De raad besluit (1056479) conform voorstel (1051419):  
De door het college opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel (1051419) 
Vergunninghouders en hetgeen daarover besproken is in de Beraad en 
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Adviesvergadering van 14 januari 2016 op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen.  
 

8. HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS 
Dit punt is reeds besproken na agendapunt 2.  

 
9. INDEXERING BEGROTING 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 
Tegen: - 
 
Daarmee besluit (1052788) de raad conform het voorstel (1052385): 
1. In te stemmen met de inhoud en verzending door de gemeente Capelle aan den IJssel 

namens de gemeente Albrandswaard van de indexeringsbrief gemeenschappelijke 
regelingen 2017; 

2. In te stemmen met de inhoud en verzending door de gemeente Capelle aan den IJssel 
namens de gemeente Albrandswaard van de brief waarin de gemeenschappelijke 
regelingen wordt verzocht om de rapportages van de onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid vanaf 1 januari 2014 toe te zenden aan de contactpersoon van de Kring 
van Gemeentesecretarissen; 

3. In te stemmen met de indexeringsbrief 2017 aan de volgende gemeenschappelijke 
regelingen: 
a. Het NRIJ (1052766) 
b. Het SVHW (1052782). 

 
10. KORTING AFVALSTOFFENHEFFING 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: - 
 
Daarmee besluit (1033963) de raad conform het voorstel (1033959): 
1. Te kiezen voor een korting afgerond € 1.500.000; 
2. Het saldo van de korting ten laste te brengen van de voorziening Afvalstoffenheffing; 
3. Een eenmalige korting vast te stellen van € 121,88 voor eenpersoonshuishoudens en van  
    € 62,50 voor meerpersoonshuishoudens; 
4. De afvalstoffenheffing in 2016 niet structureel te verlagen.  

11. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.48 uur de vergadering.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 21 maart 2016. 
     
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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