
Gemeente
Albrandsuuaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 19 SEPTEMBER 2016
(verseonnr. 1142475)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
J. Gardeitchik (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)
L.H. Goudriaan (NOVA)

H. C. Wagner (voorzitter)
E.J. van der Matten (plv. griffier)

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

Afwezig: A. van Klaveren (WD), Richard van Meijbeek (WD), Thomas van der Knaap (EVA)

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. SPREEKRECHT
Er heeft één inspreker zich gemeld. Mevrouw Vlasblom spreekt onder andere in over de 
verkeersproblemen aan de Havendam.

3. VRAGENHALFUUR
De fractie van de NAP heeft vragen over de ‘uitvoering van motie 1009531, alternatief voor 
kosten marktinitiatief ten behoeve van (sport)verenigingen’.
Wethouder Goedknegt geeft antwoord.

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJSTEN RAADSVERGADERING 20 JUNI MET VERVOLG OP 28 JUNI 
EN 27 JUNI 2016
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De fractie van de CU-SGP ziet de volgende stukken graag geagendeerd in een Beraad & Advies:
- Brief (1105972 van de bewoners van de Havendam, gecombineerd met raadsinformatiebrief 1104659 
CU-SGP Vuilstort, omdat de fractie in een open dialoog met de bewoners draagvlak voor de verdere 
invulling van het gebied wil creëren;.
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- Raadsinformatiebrief 2016 (1112255) uitkomsten collegebijeenkomst BAR-gemeenten. Wat zijn de 
consequenties voor de samenwerking. Wat willen de colleges en wat is de mening van de raad. In een 
Beraad en Advies bespreken over wij vinden dat de kaders verruimd moeten worden of juist niet?
- Raadsinformatiebrief 2016 (1122326) inzake uitvoering motie Emmastraat, verzoek om dit te 
agenderen in een Beraad en Advies omdat de plannen niet met de raad zijn besproken en om 
draagkracht te creëren bij de bewoners.

Deze verzoeken worden meegenomen naar de agendacommissie.
De raad besluit (1131637) overigens conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN
a. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief advies advocaat-generaal inzake cassatie 

Slot Valkensteinsedijk 5
De raad besluit (1131223):
de door het college opgelegde geheimhouding op de Raadsinformatiebrief inzake het advies 
van de advocaat-generaal inzake de cassatie Slot Valkensteinsedijk 5 (1090185) op grond van 
artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

b. Benoeming J. van Wolfswinkel en beëindiging benoeming H. Visser als burgerlid 
De raad besluit (1126575):
1. Het burgerlidmaatschap van de heer H. Visser voor de fractie CU SGP te beëindigen;
2. De heer J. van Wolfswinkel te benoemen als burgerlid en commissielid voor de fractie CU 

SGP.
3. De heer J. van Wolfswinkel te benoemen als plaatsvervangend lid van de auditcommissie 

en plaatsvervangend lid van de begeleidingscommissie huisvesting gemeentehuis.

c. Benoeming H. van Toorenburg en beëindiging F. van der Stam als lid agendacommissie 
De raad besluit (1126557):
1. De benoeming van de heer F. van der Stam als lid van de agendacommissie te beëindigen;
2. De heer H. van Toornburg te benoemen als lid van de agendacommissie.

d. Herziening strategie rioleringsbeheer, gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 
De raad besluit (1031879) conform voorstel (131878):
1. Vast te stellen het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) voor de periode 2017 - 

2020.

2. De tarieven voor de rioolheffing vanaf 2017 structureel te verlagen met 4% tot € 267,- voor 
een meerpersoonshuishouden en € 200,- voor een eenpersoonshuishouden, exclusief 
jaarlijkse inflatiecorrectie.

3. Vervangingsinvesteringen vanaf 2017 niet langer te activeren maar direct in hetjaar van 
uitvoering te bekostigen vanuit de voorziening riolering.

e. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Polder Albrandswaard 
De raad besluit (1113240) conform voorstel (1113229):

1. De uitspraak van de Raad van State d.d. 8 juni kenmerk 201508276/1/R4 uit te voeren door 
middel van toepassing van een zogenaamde 'bestuurlijke lus’ (artikel 8:51 d van de Awb).

2. de verbeelding bij het bestemmingsplan Polder Albrandswaard in overeenstemming te 
brengen met de genoemde afstanden in het amendement (verseonnummer 1009523). Dit 
betekent dat het vlak van wijzigingsbevoegdheid 2 met 7,5 meter wordt opgeschoven in 
westelijke richting.

f. Vaststellen veiligheidscontour Eemhaven - Distripark 
De raad besluit (1089873) conform voorstel (1089697):

1. in te stemmen met de zienswijzenreacties naar aanleiding van de ter inzage legging van 
de veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard” en de zienswijze indieners 
hiervan op de hoogte te stellen;
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2. een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard” en dit te bevestigen aan het 
college door middel van de bijgesloten brief met nummer 1096658;

3. de vaststelling gezamenlijk met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam te 
laten plaatsvinden.

g. Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
De raad besluit (11220301 conform voorstel (11220291:

1. Bijgevoegde zienswijze met nummer 1122031 vast te stellen. De inhoud van de 
zienswijze betreft het aanpassen van tabel 4.2, waardoor Albrandswaard ook is 
opgenomen voor wat betreft grote verkeersongevallen op de snelweg.

h. Jaarverslag 2015 stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 
De raad besluit (11211841 conform voorstel (1120952)
In te stemmen met de jaarrekening 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard.

i. Zienswijze 1e tussenrapportage gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 2016 
De raad besluit (1105594) conform voorstel (1105574):
een zienswijze in te dienen over de 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie, 
overeenkomstig bijgevoegde brief met nummer 1122867, waarin wordt opgemerkt dat sterk 
gestuurd moet worden op de realisatie en voortgang van de geplande investeringen.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

7. SLUITING
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 24 oktober 2016.

De plaatsvervangend griffier, De voorzitter,

Els T.M. Meijers drs. Hans-Christoph Wagner
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