
%% Gemeente

Albrandsuuaard
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 6 MAART 2017
(verseonnr. 1204717)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Vergouwe (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 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)
R. van der Tempel (griffier)

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

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur.
Afwezig is de heer Van Meijbeek (WD).
De voorzitter legt kort uit waar het vele publiek op af is gekomen.
De fractie OPA dient een motie in vreemd aan de orde van de dag over het Uitstel kunstgrasveld 
Sportpark De Omloop (zie bijlage, motie I).
De agenda wordt conform vastgesteld. De motie vreemd aan de orde wordt geagendeerd na het 
vragenhalfuur als agendapunt 3a.

2. SPREEKRECHT
Mevrouw De Haan spreekt in over de overlast die wordt ervaren door omwonenden van Delta 
Psychiatrisch Centrum.
De heer Bouterse van W Rhoon spreekt in over de beoogde aanleg van een kunstgrasveld bij 
Sportpark De Omloop.
De heer Kwekel van WCR spreekt eveneens in over dit onderwerp.

3. VRAGENHALFUUR
OPA stelt vragen over het beoogd kunstgrasveld op Sportpark De Omloop.
Wethouder Rombout beantwoordt de vragen.

De fracties OPA, EVA en GRR stellen vragen over de verkeerssituatie bij de Tijsjesdijk/Dorpsdijk.
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Wethouder De Leeuwe beantwoordt de vragen.

Tot slot heeft de fractie OPA vragen over de Klepperwei en Hooge Werf. Wethouder Rombout 
beantwoordt de vragen.

3a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De fractie OPA heeft bij de vaststelling van de agenda een motie ingediend over het mogelijk uitstel van 
de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark De Omloop. Deze motie is ingetrokken (zie bijlage, motie
O-

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2017
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 januari 2017 (1193315) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De fractie OPA verzoekt de brief van mevrouw De Haan over overlast van Delta (verseonnummer 
1192760), alsook met het onderwerp 'De Kijvelanden’, te agenderen voor een B&A (tevens uitnodigen 
de directeuren, politie e.d.).
De fractie PvdA vult daarop aan dat zij er prijs op zouden stellen om ook een overzicht te ontvangen van 
gesprekken die er zijn geweest en afspraken die er zijn gemaakt, ter voorbereiding op de vergadering).

De raad besluit (1193208) voor het overige conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN

Stemverklaring CDA bij hamerstuk a: het CDA is akkoord, omdat zij begrip heeft voor de noodzaak van 
structureel meer budget voor het personeelsbestand binnen het sociaaldomein, maar heeft er moeite 
mee dat hiervoor een overschot op de WMO-post wordt gebruikt. Het CDA stemt in, maar hoopt dat het 
college een besteding vindt voor het overschot op WMO dat bij de doeleinden van deze post hoort.

a. Basis voor samen verder sociaal domein
De raad besluit (11686401:
1. De bijgaande notitie “Basis voor Samen Verder”, met kenmerk 1173778, vast te stellen en als 

uitgangspunt voor de financiering van het uitvoeringsbudget in de BAR-begroting structureel 
10% van de integratie-uitkering sociaal domein te hanteren.

2. Daarmee akkoord te gaan met het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 
€370.500 voor het sociaal domein en deze over te hevelen naar de BAR-organisatie.

3. De kosten ten laste te brengen van de post WMO begeleiding en de financiële consequenties te 
verwerken bij de Eerste Tussenrapportage 2017.

b. Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 
De raad besluit (1149578):
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 vast te stellen met daarin de thema’s:
• Aanpak High Impact Crimes
• Aanpak jeugdoverlast & Alcohol- en drugsgebruik
• Senioren en Veiligheid
• Verwarde personen
• Ondermijning
• Communicatie

c. Zienswijze Plan Brandweerzorg 2017-2020
De raad besluit (1173515):
De zienswijze (1173515), waarin de raad aangeeft het financiële kader en communicatieplan 
graag tegemoet ziet, vast te stellen. Daarnaast stelt de raad in de zienswijze dat er ten tijde van 
ontwikkelingen aandacht moet blijven voor het brandweer personeel.

d. Herziening Activalijst 
De raad besluit (1165432):
1. Diverse activa af te waarderen voor een bedrag van afgerond € 731.000 en dit 

incidentele nadeel te verwerken in de jaarrekening 2016;
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2. Correcties op afschrijvingen van activa te verspreiden over de resterende looptijd met 
ingang van 2016 en de financiële consequentie voor de begroting 2017 te verwerken in 
de 1e tussenrapportage 2017;

3. Vanaf 1 januari 2017 de activanummers 6530302, 6530304 en 6530305 gerelateerd 
aan het zwembad op de Albrandswaardsedijk 188(a) versneld af te schrijven in 2 jaar 
en dit te verwerken in de 1e tussenrapportage 2017;

4. Vanaf 1 januari 2017 een zestal activa versneld af te schrijven in 5 jaar en dit te 
verwerken in de 1e tussenrapportage 2017:
• Verbetering Achterdijk thv Maersk (2002) met activanummer6210316
• Viaduct Groene Kruisweg (1973) met activanummer 6210317
• Uitbreiden parkeerplaatsen Centrum Rhoon (2004) met activanummer 

6210326
• Aanleg/renovatie velden (2001) met activanummer 6531312
• Investeringen Groenvoorziening (2004) met activanummer 6560307
• Groenreconstructie Poortugaal centrum (2005) met activanummer 6560317

e. Benoeming van de heer A. Visser tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie
De raad besluit (1183378):
De heer A. Visser (CU/SGP) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie

f. Benoeming lid en plaatsvervangend lid EVA van de Auditcommissie
De raad besluit (1184054):

De benoeming van de heer R. van Zijl (EVA) als lid van de Auditcommissie 
om te zetten naar plaatsvervangend lid van de Auditcommissie

Mevrouw A. Blok (EVA) te benoemen als lid van de Auditcommissie.
g. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie 

Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2015
De raad besluit (1171314:
Tot het verlenen van toestemming aan het College voor het instemmen met de wijzigingen van 
de artikelen 3 en 4 van de GR SVHW 2015.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

7. BENOEMING PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN DE RAAD.
De voorzitter licht de functie van plv. raadsvoorzitter toe. Kandidaat hebben zich gesteld de heer Van Zijl 
(EVA) en de heer Van Praag (PvdA).
Als stemcommissie worden aangewezen de heer Moret, mevrouw Ram en de heer Schuitemaker.
Beide kandidaten lichten hun kandidatuur kort toe.
Er worden 20 geldige stembriefjes ingeleverd, waarvan 11 voor de heer Van Zijl en 9 voor de heer Van 
Praag.

De raad besluit (1195046):
De heer Van Zijl te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de raad.

8. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.59 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 3 april 2017.

De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 39*01-2017, 
ter bespreking van het raadsvoorstel 1150485 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

CONSTATEREND DAT:

• t wordt voorgesteld om te onderzoeken dat er op de locatie de Omloop 296 sociale 
huurwoningen worden gebouwd;

• er op deze locatie op korte termijn een kunstgrasveld gerealiseerd dient te worden volgens 

raadbesluit nummer 1057986;

OVERWEGENDE DAT:

• wanneer deze locatie gebruikt wordt beide voetbalverenigingen moeten worden 
verplaatst;

• het plaatsten van een kunstgrasveld van 450.000 euro kapitaalvernietiging is als het veld 
maar enkele jaren wordt gebruikt.

ROEPT HET COLLEGE OP:

• de locatie de Omloop als eerste van de 4 locatie te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de 
onderzoekresultaten bekend zijn voordat gestart wordt met het bestellen van en uitvoeren 
van de aanleg van het kunstgrasveld;

• In het onderzoek mee te nemen de optie dat de voetbalverenigingen binnen drie jaar 
verplaatst worden;
Te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van de aanleg van het 
kunstgrasveld aan de Omloop;

• Wanneer het onderzoek daar aanleiding toe geeft, te komen met een voorstel richting de 
raad voor uitstel of afstel van het plaatsen van een kunstgrasveld bij de Omloop en daarbij 
mee te nemen dat dan de bestaande grasvelden voortgezet (en dus onderhouden) moeten 

worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie OPA Albrandswaard
Martijn Heezen Wendy Verduijn Fer van der Stam

Onafhankelijke
Partij
Albrandswaard

p/a Duivelandsestraat 5 E: info@opa-albrandswaard.nl

3161 BB Rhoon E: bestuur@opa-albrandswaard.nl

T: 06.512.99.212 W: www.ooa-albrandswaard.nl
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