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BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 24 OKTOBER 2016 

(verseonnr. 1152865) 

 

Aanwezig:  

M. Bianchi (VVD) 

A. van Klaveren (VVD) tot en met agendapunt 3 

R. Moret (VVD) vanaf punt 6 

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) 

E. Meijers (plv. griffier) 

 

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

 

Afwezig:  - 

 

 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

 

De voorzitter verzoekt de raad om in verband met de beëdiging van de heer Moret tot raadslid voor de 

VVD de volgende twee hamerstukken aan de agenda toe te voegen: 

-  Beëindiging benoeming burgerlidmaatschap R. Moret 

-  Benoeming mevrouw Ram als lid van de Auditcommissie voor de GRR. 

 

De voorzitter meldt dat de heer Heezen (OPA) een motie vreemd aan de orde van de dag heeft 

aangekondigd: motie Participatie tussen bewoners en gemeenteraad”. 

Deze motie wordt als punt 12a aan de agenda toegevoegd. 

 

De heer Steger (NAP) verzoekt de raad voor om punt 10 Voorbereidingskrediet marktinitiatief de 

Hooghe Heerlyckheid van de agenda te halen. Hij stelt voor om dit terug te sturen naar de 

agendacommissie om dit punt opnieuw in een Beraad en Advies of klein comité te bespreken. Dit  

omdat er teveel onduidelijkheden zijn rond het beeldkwaliteitsplan, de parkeerbalans en het 

bestemmingsplan.  

Wethouder Goedknegt verklaart dat een maand vertraging van de besluitvorming bij de start van de 

bouw en de overname van de panden en gronden 2 tot 3 maanden vertraging kunnen opleveren.  
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Stemming over het orde voorstel van de heer Steger 

Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (2), CDA (2), NOVA (1), mevrouw Verduijn (OPA), CU/SGP (1)  

Tegen: VVD (4), GRR (2), de heer Van der Stam (OPA)  

De heer Heezen (OPA) onthoudt zich van stemming.  

 

Daarmee wordt agendapunt 10 Voorbereidingskrediet marktinitiatief de Hooghe Heerlyckheid met 13 

stemmen voor en 7 stemmen tegen van de agenda gehaald en terugverwezen naar de 

agendacommissie.  

 

De heer Schuitemaker (CDA) verzoekt de raad om agendapunt 12 Ruimtelijke procedure Hof van Spui 

van de agenda te halen en opnieuw te agenderen voor een Beraad en Advies. Dit omdat hij van mening 

is dat er meer informatie beschikbaar is dan in de Beraad en Advies van 4 oktober bekend gemaakt is.  

 

De heer Goedknegt verklaart dat er geen effect is op de rechtspositie van de gemeente wanneer dit 

punt van de agenda gehaald wordt. Dit levert wel vertraging op voor het plan.  

 

 

Stemming over het orde voorstel van de heer Schuitemaker 

Voor: CDA (2), NAP (2), PvdA (2), Opa (3), CU/SGP (1), NOVA (1) 

Tegen: VVD (4), GRR (2), EVA (4)  

 

Daarmee wordt agendapunt 12 Ruimtelijke Procedure Hof van Spui met 11 stemmen voor en 10 tegen 

van de agenda gehaald en terugverwezen naar de agendacommissie voor agendering in een Beraad 

en Advies.  

 

Met medeneming van de besluiten over het schrappen van de agendapunten 10 en 12 en het 

toevoegen van twee hamerstukken aan punt 9 is de agenda vastgesteld.  

 

2. SPREEKRECHT 

De heer Geeve spreekt in over het Hof van Spui.  

 

3. AFSCHEID VAN MEVROUW VAN KLAVEREN ALS RAADSLID 

De heer Wagner spreekt de mevrouw Van Klaveren en de aanwezigen toe. Mevrouw Spruit spreekt 

vervolgens mevrouw Van Klaveren toe. 

Daarna spreekt mevrouw Van Klaveren de aanwezigen toe.  

 

4. TOELATING EN BEËDIGING DE HEER MORET TOT RAADSLID  

Er wordt een Commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld. Hierin nemen deel:  

De heer R. van Zijl (EVA), mevrouw W. Verduijn (OPA) en de heer H. van Toornburg (CDA) 

Er wordt geschorst voor het onderzoek.  

De commissie adviseert de heer Moret toe te laten als raadslid van de raad van Albrandswaard (zie 

bijlage). De raad besluit hiertoe unaniem (1142716). 

 

5. TOELATING EN BEËDIGING DE HEER MORET TOT RAADSLID 

De heer Moret wordt door raadsvoorzitter de heer Wagner beëdigd, hij legt de belofte af.  

 

6. VRAGENHALFUUR 

De heer Van Zijl (EVA) stelt vragen over Sociale woningbouw. Wethouder De Leeuwe beantwoordt de 

vragen. 

 

7. VASTSTELLING BESLUITENLIJSTEN RAADSVERGADERING 19 SEPTEMBER 2016 

De raad besluit (1142475) conform over de besluitenlijst raadsvergadering 19 september 2016. 

 

8. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 

De heer Van Praag (PvdA) verzoekt naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief  Buijtenland Rhoon 

(1135477) om op korte termijn een bijeenkomst van de Begeleidingscommissie Buytenland van Rhoon 

te organiseren.  

De raad besluit (1142590) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 
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9. HAMERSTUKKEN 

a. Bekrachtiging geheimhouding diverse onderwerpen september- oktober 2016 

De raad besluit (1140061): 

De geheimhouding te bekrachtigen op: 

-      de door het college opgelegde geheimhouding op de stichtingskostenopzet   

       De Hooghe Heerlyckheid (1120568); 

- de door de auditcommissie opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is tijdens de 

vergadering van de auditcommissie op 19 september 2016; 

- de door de auditcommissie opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is over de 

tussentijdse rapportage MPO 2016 (1134573) bij agendapunt 5 van haar vergadering van 

10 oktober 2016; 

- de door het Beraad & Advies Welzijn opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is 

tijdens haar vergadering van 3 oktober 2016 bij agendapunt 8 stand van zaken dossier 

Stichting Eerstelijns Voorziening Portland (SEVP) . 

b. Wijziging Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 

De raad besluit (1128474) conform voorstel (1128040): 

vast te stellen de: Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 

 

c. Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal Rhoon 

De raad besluit (1133069) conform voorstel (1126853): 

1. Een krediet afgerond groot € 315.000,- incl. B.T.W. beschikbaar te stellen voor de volgende 

maatregelen a tot en met f. 

a. Aanbrengen zonnepanelen op het gehele dak, gebaseerd op de subsidieverlening 

SDE+ voor de Sporthal Rhoon; 

b. Aanbrengen van warmteterugwinning op de ventilatie; 

c. Aanbrengen waterbesparende douchekoppen; 

d. Aanbrengen warmteterugwinning op de doucheafvoer; 

e. Vervanging van de sporthalverlichting door LED-armaturen; 

f. Vervanging overige verlichting door LED-verlichting. 

en de structurele financiële gevolgen, verhoging van de kapitaallast met € 17.500,- en 

verlaging energiekosten/waterverbruik met € 17.500,-, te verwerken in de begroting 2018 

en verder. 

2. De geheimhouding conform gemeentewet artikel 25 lid 2 juncto artikel 10 lid 2 onder b van 

de wet Openbaarheid Bestuur zoals door het college opgelegd op de financiële bijlage te 

bekrachtigen tot na uitvoering van de werkzaamheden. 

 

d. Duurzaamheidsmaatregelen Gymlokaal Poortugaal 

De raad besluit (1133070) conform voorstel (1130346): 

1. Een krediet afgerond groot € 132.000,- incl. B.T.W. beschikbaar te stellen voor de 

volgende maatregelen a tot en met h. 

a. Aanbrengen van warmteterugwinning op de ventilatie 

b. Aanbrengen waterbesparende douchekoppen 

c. Aanbrengen warmteterugwinning op de doucheafvoer 

d. Vervanging van de zaalverlichting door LED-armaturen 

e. Vervanging overige verlichting door LED-verlichting 

f. Isoleren dak 

g. Vervangen bestaande beglazing door drievoudige HR++ 

h. Vervangen cv- en regelinstallatie 

en de structurele financiële gevolgen, de verhoging van de kapitaallasten met een bedrag 

van € 7.500,- en de verlaging van de energielasten en waterverbruik van € 8.000,-, te 

verwerken in de begroting 2018 en verder. 

2. De geheimhouding conform gemeentewet artikel 25 juncto artikel 10 lid 2 onder b van de 

Wet openbaarheid bestuur zoals door het college opgelegd op de financiële bijlage te 

bekrachtigen tot na uitvoering van de werkzaamheden 

 

e.  Opheffing GR Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

De raad besluit (1126195) conform voorstel (1126194): 
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1. tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling van het Koepelschap Buitenstedelijk 

Groen; 

2. de datum van opheffing vast te stellen op 31-12-2017; 

3. dat wanneer door de deelnemers van het Koepelschap niet unaniem wordt ingestemd met 

opheffing van het Koepelschap op 31-12-2017, dit besluit beschouwd dient te worden als 

een besluit tot uittreding uit het Koepelschap op 31-12-2017. 

 

f. Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

De raad besluit (1124058) conform voorstel (1124057): 

Een zienswijze (nr. 1124060) over het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH vast te 

stellen waarin de raad aandacht vraagt voor de specifieke inbreng van Albrandswaard in de 

regio, namelijk de attractiviteit (landschap, woonmilieu) van de gemeente. 

 

g.  Zienswijze Treasurystatuut Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

De raad besluit (1124092) conform voorstel (1124091): 

Een zienswijze (nr.1124093) over het Treasurystatuut van de MRDH vast te stellen waarin de 

raad bij de MRDH aandringt op een betere ambtelijke voorbereidingsfase uit het oogpunt van 

procedurele zorgvuldigheid en wij inhoudelijk willen overbrengen dat Albrandswaard hecht aan 

een zo zuiver mogelijke rolverdeling tussen MRDH en vervoerders, hetgeen wat ons betreft 

prevaleert boven een mogelijke kostenbesparing. 

 

h. Beëindiging benoeming burgerlidmaatschap R. Moret 

De raad besluit (1144558): 

Het burgerlidmaatschap van de heer R. Moret voor de GRR te beëindigen en daarmee 

tegelijkertijd de benoeming van de heer R. Moret als lid van de Auditcommissie voor de GRR te 

beëindigen.  

 

i. Benoeming mevrouw Ram als lid van de auditcommissie 

De raad besluit (1144576): 

Mevrouw J.G. Ram-van Mourik te benoemen als lid van de Auditcommissie voor de GRR. 

 

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.  

 

  

10. VOORBEREIDINGSKREDIET MARKTINITIATIEF DE HOOGHE HEERLYCKHEID 

Dit onderwerp is van de agenda gehaald.   

 

11. VOORBEREIDINGSKREDIET MARKTINITIATIEF WONINGBOUW ACHTERDIJK 5 EN 7 TE RHOON 

De fractie PvdA dient een amendement in (zie bijlage, amendement A) waarin het college opdracht 

wordt gegeven om gezamenlijk met de initiatiefnemer te onderzoeken welke gevolgen 

(stedenbouwkundig incl. ontsluitingen, financieel, etc.) de randvoorwaarde ‘toepassen van lintbebouwing’ 

heeft voor het plan. Tegelijk met de ontwikkelovereenkomst wordt de gemeenteraad op basis daarvan in 

staat gesteld om deze randvoorwaarde wel of niet op te nemen. 

En het college opdracht gegeven wordt om gezamenlijk met de initiatiefnemer te onderzoeken welke 

gevolgen de randvoorwaarde ‘minimaliseren van de effecten op de milieuzonering van de eilandkavels’ 

heeft voor het plan. Tegelijk met de ontwikkelovereenkomst wordt de gemeenteraad op basis daarvan in 

staat gesteld om deze randvoorwaarde wel of niet op te nemen.  

 

Stemming over het amendement 

Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), CU/SGP (1), VVD (4), OPA (3) 

Tegen: GRR (2)  

 

Daarmee is amendement A met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  

 

Stemming over het geamendeerde voorstel 

Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), CDA (2), NOVA (1), CU/SGP (1), VVD (4), OPA (3) 

Tegen: GRR (2) 

 

Daarmee besluit (1131565) de raad: 
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1. Een voorbereidingskrediet van € 12.500,- beschikbaar te stellen met als dekking de 
 post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 
2. Het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van 14 
 woningen aan de Achterdijk 5 en 7 te Rhoon nader uit te werken. 
3. Het college opdracht te geven om gezamenlijk met de initiatiefnemers te onderzoeken 
 welke gevolgen (stedenbouwkundig incl. ontsluitingen, financieel etc.) de 
 randvoorwaarde ‘toepassen van lintbebouwing’ heeft voor het plan. Tegelijk met de 
 ontwikkelovereenkomst wordt de gemeenteraad op basis van daarvan in staat gesteld 
 wordt om deze randvoorwaarde wel of niet op te nemen.  
4. Het college opdracht te geven om gezamenlijk met de initiatiefnemer te onderzoeken 
 gevolgen de randvoorwaarde ‘minimaliseren van de effecten op de milieuzonering van 
 de eilandkavels’ heeft voor het plan. Tegelijk met de ontwikkelovereenkomst wordt de 
 gemeenteraad op basis daarvan in staat gesteld om deze randvoorwaarde wel of niet 
 op te nemen.  

 

 

12. RUIMTELIJKE PROCEDURE HOF VAN SPUI 

 Dit onderwerp is van de agenda gehaald.   
 

12a. MOTIE PARTICIPATIE TUSSEN BEWONERS EN GEMEENTERAAD 

De heer Van der Stam (OPA) dient de motie Participatie tussen bewoners en gemeenteraad in.  
Na een schorsing wordt zegt wethouder Rombout namens het college toe dat bewonersbijeenkomsten 
nauwer met de griffie kortgesloten worden. De bijeenkomsten worden in het griffienieuws gemeld.  
Met deze toezegging wordt de motie ingetrokken.  

  

13. SLUITING 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 21 november 2016. 

     

De plaatsvervangend griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Els Meijers   drs. Hans-Christoph Wagner 
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