
Gemeente
ALbrandswaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2017
(verseonnr. 1193315)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
J. Gardeitchik (EVA) tot en met punt 4 
M. Vergouwe (EVA) vanaf punt 7 
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 Graaft, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: V.H. Spruit-Remijn (VVD) en R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Afwezig zijn de heer Van Meijbeek en mevrouw Spruit van de fractie WD.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van de zus van de heer Fleezen en bij het overlijden van oud- 
raadslid Henk Linssen.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
De heer Kuijper zal inspreken bij agendapunt 10 over de zoeklocaties sociale woningbouw. Hij richt zich 
op locatie Poortugaal-West. Over locatie Essendael spreekt in de heer Eeuwijk.

3. VRAGENHALFUUR
Er zijn geen vragen gesteld.

4. AFSCHEID VAN DE HEER J. GARDEITCHIK ALS RAADSLID
De voorzitter spreekt de heer Gardeitchik toe, daarna doet de fractievoorzitter van EVA de heer Van der 
Knaap dit.
De heer Gardeitchik spreekt de raad en aanwezigen nog toe als afscheid.

5. TOELATING MEVROUW M. VERGOUWE TOT RAADSLID
De commissie onderzoek geloofsbrieven wordt door de raad ingesteld en bestaat uit mevrouw Verduijn 
van de fractie OPA, de heer Steger van de NAP en de heer Van Toornburg van het CDA. Zij doen
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onderzoek en doen daarvan verslag aan de raad. Voorzitter Van Toornburg geeft aan dat de commissie
mevrouw Vergouwe toelaatbaar acht tot de raad.
De raad besluit vervolgens (1172697) tot toelating van mevrouw Vergouwe.

6. BEËDIGING MEVROUW M. VERGOUWE TOT RAADSLID
Mevrouw Vergouwe legt de belofte af en is daarmee geïnstalleerd in de raad.

7. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 19 DECEMBER 2016
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2016 (1178036) vast.

8. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
Mevrouw Remijn (GRR) geeft aan dat zij graag de Onderbenutting WMO-begeleiding (RIB 1164286)
beeldvormend, bijvoorbeeld bij de monitoring van de decentralisaties, wil bespreken in een B&A.
De raad besluit (1178046) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

9. HAMERSTUKKEN
De raad besluit:

a. Rechtspositieregelingen 2016 griffie Albrandswaard
De raad besluit (1172119):
1. de gewijzigde Stageregeling (verseonnr. 1173331) en de regeling werkervaringsplaatsen 
(verseonnr. 1173332) vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016;
2. de regeling Individueel Keuzebudget (verseonnr. 1173333) vast te stellen met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van regeling “Uitruil eindejaarsuitkering - 
vergoeding woon-werkverkeer” en “Regeling Flexibele arbeidsvoorwaarden’’;
3. de gewijzigde Verlofregeling (verseonnr. 1173334) vast te stellen met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2017;
4. de gewijzigde regeling Nevenwerkzaamheden (verseonnr. 1173335) vast te stellen met 
terugwerkende kracht per 1 juni 2016.

b. Wijzigingen CAR-UWO 2016 griffie Albrandswaard
De raad besluit (1172121);
de inhoud van de volgende LOGA-brieven vast te stellen en de wijzigingen op te nemen in de 
arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie van de gemeente Albrandswaard;

1. LOGA-brief van 19 november 2015 met kenmerk U201501937 (exclusief bijlage), over 
wijziging van de tekst van de CAR-UWO in verband met de herziening van hoofdstuk 3 
en LOGA-brief van 2 december 2015 met kenmerk U201502055 (inclusief bijlage) over 
de gecorrigeerde tekst van de CAR-UWO in verband met de herziening van hoofdstuk 
3 (resp. verseonnummers 1172161, 1172163, 1174692);

2. LOGA-brief van 29 januari 2016 met kenmerk U201600078 over de aanpassing van de 
verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2016 
(verseonnummer 1174695);

3. LOGA-brief van 19 februari 2016 met kenmerk U201600259 (inclusief bijlage) over de 
wijzigingen in de CAR-UWO door de inwerkingtreding van de Wet flexibel werken en de 
Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 (verseonnummers 
117696 en 117697);

4. LOGA-brief van 22 februari 2016 met kenmerk U201600266 (inclusief bijlage) over 
technische wijzigingen van de CAR-UWO (verseonnummers 1174698 en 1174699);

5. LOGA-brief van 23 maart 2016 met kenmerk U201600450 (inclusief bijlage) over 
aandachtpunten in verband met de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR 
(verseonnummers 1174702 en 1174703);

6. LOGA-brief van 7 april 2016 met kenmerk U201600159 (inclusief bijlagen) over de 
wijziging van de salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 (verseonnummer 
1174704);

7. LOGA-brief van 7 april 2016 met kenmerk U201600523 met een toelichting op de cao- 
afspraak over de reparatie van het derde WW-jaar (verseonnummer 1174705);

8. LOGA-brief van 21 april 2016 met kenmerk U201600650 (inclusief bijlage) over het 
FLO-overgangsrecht; wijziging leeftijdsafhankelijke factoren (verseonnummers 1174707 
en 1174708);
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9. LOGA-brief van 31 mei 2016 met kenmerk U201600848 (inclusief bijlagen), zijnde de 
tekst met de integrale toelichting bij de CAR-UWO (verseonnummers 1174709 en 
1174710);

10. LOGA-brief van 29 juni 2016 met kenmerk U201600995 (inclusief bijlage), zijnde de 
tekst van de IKB regeling (verseonnummers 1174712 en 1174713);

en voor kennisgeving aan te nemen;
11. de inhoud van de ledenbrief van de VNG van 16 augustus 2016 met kenmerk 

U201601142, met betrekking tot de collectieve zorgverzekering 2017 (verseonnummers 
1174714 en 1174715).

c. Aanbevelingen Rekenkamercommissie-rapport Huishoudelijke hulp en Wijkteams
De raad besluit (1166987) conform voorstel (1166987)
1 De aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan het college over de huishoudelijke hulp, 

met inachtneming van de bestuurlijke reactie, over te nemen, te weten:
a. voer klanttevredenheidsonderzoeken uit, zoals beschreven;
b. bied duidelijkheid over de uitvoering van de schouw;
c. bespreek uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken en schouwen met

zorgaanbieders in de ambtelijke organisatie;
d. communiceer via internet duidelijk over de Vraagwijzer en het indienen van een melding

omtrent huishoudelijke ondersteuning;
2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan het college over de wijkteams, met 

inachtneming van de bestuurlijke reactie, over te nemen, te weten:
a. ga met stakeholders in gesprek over de doelstelling(en) van de wijkteams;
b. borg de werkwijze door het beschrijven van het werkproces;
c. investeer in de bekendheid van de taakverdeling in netwerken;
d. blijf in gesprek met de wijkteammedewerkers over hun werkdruk en oplossingen daarvoor;
e. ontwikkel monitoringsinstrumenten om de kwaliteit van de hulp inzichtelijk te maken.

3. Het college de opdracht te geven bij de bestuursrapportages sociaal domein tevens aandacht 
te besteden aan de opvolging van bovengenoemde aanbevelingen.

d. Indexeringsbrieven begroting 2018 Gemeenschappelijke regelingen
De raad besluit (1170537) conform voorstel (1170450)

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 
2018;
2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2018 aan de volgende gemeenschappelijke 
regelingen:
a. het NRIJ (kenmerk 1170492)
b. het SVHW (kenmerk 1170527)

e. Voorbereidingskrediet voor verplaatsing woon- en bedrijfsactiviteiten van familie Bos 
van Rijsdijk 95 naar de Oudeweg nabij 2 en 2a in Rhoon
De raad besluit (11641771 conform voorstel (11409241
1. het college wil het planinitiatief omtrent de verplaatsing van de woon- en bedrijfsactiviteiten 
van P. Bos en M A. Bos-van Kampen van Rijsdijk 95 naar de Oudeweg nader laten 
onderzoeken op ruimtelijk-functionele en economische haalbaarheid;
1. een voorbereidingskrediet van € 20.000,- hiertoe beschikbaar te stellen;
2. dit bedrag voor 2/3 deel te dekken uit de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar en voor 

maximaal 1/3 deel uit de grondopbrengst van het project Rijsdijk-Achterdijk;
3. het college de startovereenkomst aan te laten gaan met de initiatiefnemer.

f. Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op Programma 
van eisen busconcessies
De raad besluit (1166508) conform voorstel (1166509)
Vast te stellen de zienswijze, met kenmerk 1166492, op het PvE busconcessies van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.
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10. ZOEKLOCATIES SOCIALE WONINGBOUW
De heer Kuijpers spreekt in over locatie Poortugaal-West. De heer Van Eeuwijk spreekt in over locatie 
Essendael.
De fracties CU/SGP en EVA stellen de laatste vragen, het college reageert hierop bij monde van 
wethouder De Leeuwe en wethouder Goedknegt.

De fractie CDA dient samen met NOVA, OPA en CU/SGP een amendement in (amendement A, zie 
bijlage) om de locaties Poortugaal-West en Mariput te schrappen uit het besluit, beslispunt 1.

De fractie EVA dient samen met de fracties NAP, WD en PvdA een amendement in (amendement B, 
zie bijlage) over een alternatievenstudie voetbalcomplex en een motie (motie I, zie bijlage) om de 
verkoop van sociale huurwoningen door woningstichtingen een halt toe te roepen.

De fractie PvdA dient samen met de fracties WD, NAP en EVA een amendement in (amendement C, 
zie bijlage).

De fractie CU/SGP dient een motie in over de achterstand van huisvesting statushouders (motie II, zie 
bijlage), een motie over de doelgroepen van huisvesting (motie III, zie bijlage) en een motie over de 
Zoeklocatie Omloopseweg i.c.m. Buijtenland van Rhoon (motie IV, zie bijlage). Vervolgens worden 4 
amendementen ingediend om beslispunt 2 te schrappen (amendement D, E, F en G, zie bijlage).

De fractie OPA dient een motie (motie V, zie bijlage) over het kunstgrasveld op sportpark De Omloop en 
een motie (motie VI, zie bijlage) over het centrum van Poortugaal.

De GRR dient een motie in (motie VII, zie bijlage), een motie van diepe treurnis over de handelwijze van 
wethouder De Leeuwe.

OPA trekt motie V in, om deze in de volgende raad opnieuw in te dienen.

Stemming over amendement A:
Voor: OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), NOVA (1) (7)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), GRR (2) (12)
Met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen is amendement A verworpen

Stemming over amendement C:
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1) (13)
Tegen: OPA (3), CU/SGP (1), GRR (2) (6)
Met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen is amendement C aangenomen

Stemming over amendement D:
Voor: OPA (3), CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is amendement D verworpen

Stemming over amendement E:
Voor: OPA (3), CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is amendement E verworpen

Stemming over amendement F:
Voor: OPA (3), CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is amendement F verworpen

Stemming over amendement G:
Voor: OPA (3), CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is amendement G verworpen
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Stemming over amendement B:
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1), OPA (3), CU/SGP (1) (17)
Tegen: GRR (2) (2)
Met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen is amendement B aangenomen.

Stemming over het geamendeerde voorstel:
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (10)
Tegen: OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2), NOVA (1) (9)
Het voorstel wordt met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

De raad besluit (1150491) conform het geamendeerde voorstel (1150489):
Vast te stellen op basis van de resultaten van de stedenbouwkundige verdieping en een plan
economische toets:
1. Het college opdracht te geven om de locaties Omloopseweg, Mariput (=Kruisdijk), Poortugaal-West 

en Essendael verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de Woonvisie als leidraad te nemen; 
En daarbij uit te gaan van de volgende aanvullende kaders op basis van de adviezen van de 
dialooggroepen:

Voor de locatie Poortugaal-west het zoekgebied te verkleinen tot het gebied aansluitend aan de 
Schutskooiwijk. En de uitwerking van het stedenbouwkundig plan gezamenlijk met de 
woningbouwvereniging uit te werken tot een samenhangend plan voor de hele Schutskooiwijk. 
Voor de locatie Mariput uit te gaan van het stedenbouwkundig kader zoals voorgesteld door de 
dialooggroep (variant B).
Voor de locatie Essendael het advies van de dialooggroep om de uiterste westpunt van 
Essendael bij het zoekgebied te betrekken, over te nemen.

2. De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonnenheerdt aan te houden als mogelijk later 
ontwikkelbaar voor woningbouw of waar mogelijk al eerder te ontwikkelen als winstlocatie ter 
dekking van de integrale grondexploitatie;

3. Dit beslispunt te schrappen.
4. Een integrale grondexploitatie te openen voor de zoeklocaties en daarin alle kosten en opbrengsten 

rechtmatig te verantwoorden;
5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de integrale grondexploitatie op grond van het 

belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 van de Wet openbaarheid van bestuur (financieel belang 
van de gemeente).

6. De totale voorbereidingskosten gesteld op € 185.000,-- ten laste te brengen van de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten in het boekjaar 2016. Voor de projecten die verder 
in ontwikkeling worden genomen in het boekjaar 2017, de gemaakte kosten te activeren tot een 
maximum van € 50.000,- per kansrijke locatie.

7. Het college opdracht te geven om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor sociale 
woningbouw die nog niet in de eerste ronde als kansrijk naar voren zijn gekomen. En hierover te 
rapporteren aan de gemeenteraad.

8. Het college opdracht te geven tot het uitwerken van een alternatievenstudie voor realisatie van een 
sportcomplex, als gevolg van verdere uitwerking van zoeklocatie de Omloop.

Als onderdeel van deze studie de onderwerpen Realisatiesnelheid, risico’s, financiële impact 
(zowel eenmalige en wederkerende kosten), bereikbaarheid en draagvlak uit te werken;
Op basis van deze studie de raad 1 concrete ontwikkellocatie voor te stellen voor realisatie van 
een sportcomplex.

Stemming over motie I:
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1), OPA (3), CU/SGP (1) (17)
Tegen: GRR (2) (2)
Met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen is motie I aangenomen

Stemming over motie II:
Voor: OPA (3) en CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1), GRR (2) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is motie II verworpen
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Stemming over motie III:
Voor: OPA (3) en CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1), GRR (2) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is motie III verworpen

Stemming over motie IV:
Voor: OPA (3) en CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1), GRR (2) (15)
Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is motie IV verworpen

Stemming over motie VI:
Voor: OPA (3) en CU/SGP (1), GRR (2) (6)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (2), NOVA (1) (13)
Met 6 stemmen voor en 13 stemmen tegen is motie VI verworpen

Stemverklaring: De heer Van Toornburg stemt tegen, hoewel het CDA onder motie VII staat 
Stemming over motie VII:
Voor: OPA (3), CDA (1), CU/SGP (1), GRR (2), NOVA (1) (8)
Tegen: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CDA (1) (11)
Met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen is motie VII verworpen

11. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
6 maart 2017.

De voorzitter,

|\!

drs. Hans-Christoph Wagner

De griffier,

Mr. Renske van der Tempel
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AlBRANDSWAARO

dirkten *

BEDANKT VOO* UW STOK NOVA

AMENDEMENT

Aanpassing zoeklocaties sociale woningbouw

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 30-01-2017

Kennisgenomen hebbend van het raadsbesluit “Zoeklocaties sociale woningbouw 
(1150485)" kenmerk 1150491

Besluit:
Besluitpunt 1 te schrappen en te vervangen door:

1. Het college opdracht te geven om de locaties Omloopseweg en Essendael verder 
uit te werken voor woningbouw en daarbij de Woonvisie als leidraad te nemen;
De locaties Poortugaal-West en Mariput(=Kruisdijk) niet verder uit te werken.

En gaat over tot de orde van de dag

De fracties:

Amenöem,nUl«n« A > cu|5£,PO'>,
Voor: r,->

Tegen i-), fcV
^ cö&szjlt.}

AaAgsooroen/verworpen
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Q 7

Amendement (letter): Q?
Voor: /£>(. z), EVACm ^t) ,ifOAP L"0,

CX>A Ut, CU/SOPC^.KXit/ACvN 
Tegen: Ge^U) j-^q ^

Aangenomen / vetwwpw

NAP
albrandswaard

p®

PvdA
Amendement Alternatievenstudie voetbalcomplex
Indieners EVA fractie
Woordvoerder Thomas van der Knaap
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering

' bijeen op 30 januari 2017

Overwegede dat:
- Er verdere uitwerking zal plaatsvinden voor woningbouw op locatie de 

omloop.
- In geval dit leidt tot realisatie van woningbouw een nieuwe locatie dient te 

worden gerealiseerd voor het sportcomplex.

Besluit:___________________________  
Aan het concept raadsbesluit ‘zoeklocaties sociale woningbouw met 
besluitnr.1150491’, het volgende beslispunt toe te voegen:

- Uitwerken van een alternatievenstudie voor realisatie van een sportcomplex, 
als gevolg van verdere uitwerking van zoeklocatie de omloop.

- Als onderdeel van deze studie de onderwerpen Realisatiesnelheid, risico’s, 
financiële impact (zowel eenmalige en wederkerende kosten), bereikbaarheid 
en draagvlak uit te werken.

- Op basis van deze studie de raad 1 concrete ontwikkellocatie voor te stellen 
voor realisatie van een sportcomplex.

En gaat over tot de orde van de dag,
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a c3lbrand£.wcaarc)NAP
AMENDEMENT

De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen op 30 januari 2017,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk 1150489 van 8 
november 2016,

- Overwegende dat de adviezen van de dialooggroepen en de opbrengst van de 
informatieavonden aanleiding geven om daar belangrijke onderdelen van over te nemen,

- Besluit het voorstel van het college als volgt te wijzigen en aan te vullen:

(Vanwege de leesbaarheid: het originele besluit is cursief weergegeven en de wijzigingen en toevoegingen zijn vet)

Op basis van de resultaten van de stedenbouwkundige verdieping en een planeconomische toets: 
1. Het college opdracht te geven om de locaties Omloopseweg, Mariput (=Kruisdijk), 

Poortugaal-West en Essendael verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de 
Woonvisie als leidraad te nemen;
En daarbij uit te gaan van de volgende aanvullende kaders op basis van de adviezen van 
de dialooggroepen:
- Voor de locatie Poortugaal-west het zoekgebied te verkleinen tot het gebied 

aansluitend aan de Schutskooiwijk. En de uitwerking van het stedenbouwkundig 
plan gezamenlijk met de woningbouwvereniging uit te werken tot een 
samenhangend plan voor de hele Schutskooiwijk.

- Voor de locatie Mariput uit te gaan van het stedenbouwkundig kader zoals
voorgesteld door de dialooggroep (variant #).£>

- Voor de locatie Essendael het advies van de dialooggroep om de uiterste westpunt 
van Essendael bij het zoekgebied te betrekken, over te nemen.

2. De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonnenheerdt aan te houden als mogelijk
later ontwikkelbaar voor woningbouw of waar mogelijk al eerder te ontwikkelen als 
winstlocatie ter dekking van de integrale grondexploitatie.

3. De locatie Zwaardijk aan te wijzen als een mogelijke locatie voor-tijdelijke huisvesting
vergunninghouders; Besluitpunt 3 te schrappen.

4. Een integrale grondexploitatie te openen voor de zoeklocaties en daarin alle kosten en
opbrengsten rechtmatig te verantwoorden.

5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de integrale grondexploitatie op grond
van het belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 van de Wet openbaarheid van bestuur 
(financieel belang van de gemeente).
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6. De totale voorbereidingskosten gesteld op € 185.000,-- ten laste te brengen van de Reserve
Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten in het boekjaar 2016. Voor de projecten 
die verder in ontwikkeling worden genomen in het boekjaar 2017, de gemaakte kosten te 
activeren tot een maximum van € 50.000,- per kansrijke locatie.

7. Het college opdracht te geven om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor
sociale woningbouw die nog niet in de eerste ronde als kansrijk naar voren zijn 
gekomen. En hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Amendement (letter):
Voor: VVOL2.), NAfCt)

CDA(. 2-) , NJOV.A Li ") fiij 
Tegen (3) CU/3G,PC.<) ,

CXJ
Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januarilari 2017
(in te vullen door griffie)Nr.

Amendement: Doorhalen punt 2) Portlandse hoek

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college de raad een raadsbesluit voorlegt: Zoeklocaties sociale woningbouw. Hierbij staat 
onder punt 2 vernoemd - De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonneheerdt aan 
te houden als moaeliik later ontwikkelbaar voor woningbouw.

Overwegende dat:
- Sommige gronden niet in het bezit zijn van de gemeente;

- Er een negatief advies van het college ligt verdere ontwikkeling te realiseren voor sociale 
woningbouw op deze locaties;

- Er onnodig roering blijft door het niet definitief door te halen van deze locaties;

Verzoekt het college:
Portlandse hoek in punt 2 in zijn geheel door te halen om in een latere fase misverstanden te 
voorkomen;

- Een integraal plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is, 
hoe Albrandswaard de complete woningmarkt "gezond" wil maken.

"De beschaving van een tand, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n tand zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "

Frans van Zaaien - Fractievoorzitter

Tegen \/VOU)
NJAf’U), OOA^i

Aangekomen / verwo■n / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januari 2017 
Nr......................................(in te vullen door griffie)

Amendement: Doorhalen punt 2) Basita

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college de raad een raadsbesluit voorlegt: Zoeklocaties sociale woningbouw. Hierbij staat 
onder punt 2 vernoemd - De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonneheerdt aan

Overwegende dat:
Sommige gronden niet in het bezit zijn van de gemeente;

- Er een negatief advies van het college ligt verdere ontwikkeling te realiseren voor sociale 
woningbouw op deze locaties;

- Er onnodig roering blijft door het niet definitief door te halen van deze locaties;

Verzoekt het college:
- Basita in punt 2 in zijn geheel door te halen om in een latere fase misverstanden te

- Een integraal plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is, 
hoe Albrandswaard de complete woningmarkt "gezond" wil maken.

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden"

te.

voorkomen;
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januari 2017 
Nr................................(in te vullen door griffie)

Amendement: Doorhalen punt 2) De Meijlle

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college de raad een raadsbesluit voorlegt: Zoeklocaties sociale woningbouw. Hierbij staat 
onder punt 2 vernoemd - De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonneheerdt aan 
te houden als mooeliik later ontwikkelbaar voor woningbouw.

Overwegende dat:
- Sommige gronden niet in het bezit zijn van de gemeente;

- Er een negatief advies van het college ligt verdere ontwikkeling te realiseren voor sociale 
woningbouw op deze locaties;

Er onnodig roering blijft door het niet definitief door te halen van deze locaties;

Verzoekt het college:
De Meijlle in punt 2 in zijn geheel door te halen om in een latere fase misverstanden te 
voorkomen;

- Een integraal plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is, 
hoe Albrandswaard de complete woningmarkt "gezond" wil maken.

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo 'n tand zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "

En gaat oyeLtot-dei?rde van de dag

Amendement (letter) 
Voor. OPA ( 5>\

F
CU7.50<p c I ) CA 3

Tegen: V/VD U) CVAL^. P ^ )

MA P(.7\, o>A U\

Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januarii 2017
Nr (in te vullen door griffie)

Amendement: Doorhalen punt 2) Sonneheerdt

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college de raad een raadsbesluit voorlegt: Zoeklocaties sociale woningbouw. Hierbij staat 
onder punt 2 vernoemd - De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonneheerdt aan 
te houden als moqeliik later ontwikkelbaar voor woningbouw.

Overwegende dat:
- Sommige gronden niet in het bezit zijn van de gemeente;

Er een negatief advies van het college ligt verdere ontwikkeling te realiseren voor sociale 
woningbouw op deze locaties;

- Er onnodig roering blijft door het niet definitief door te halen van deze locaties;

Verzoekt het college:
Sonneheerdt in punt 2 in zijn geheel door te halen om in een latere fase misverstanden te

- Een integraal plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is, 
hoe Albrandswaard de complete woningmarkt "gezond" wil maken.

'De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "

voorkomen;

Aangenomen / verworpen

Tegen: WOt 2), EVA U) \
Ni Al i \ ODACï) KA3v/f\(. \

Aangenomen / verworpen '
Us3
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Motie (rom.cijfer). mr ,\ *JAPl z.)
Voor: vA/DU^, eVAlM\ 11\ WU >
CPA{*>), c&ALl), cu/5^ Li ï •MOV/Al''

Tegen: C i'* CO

Aangenomen / veBüülE®0

NAP
albrandswaard

Motie Behoud sociale huurwoningen Albrandswaard

Indieners EVA fractie

Woordvoerder Thomas van der Knaap

Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 
bijeen op 30 januari 2017

Constaterende dat;
□ De gemeente Albrandswaard veel inspanningen doet om het aantal sociale huurwo

ningen in de gemeente te verhogen.
□ Woningbouwverenigingen de laatste jaren een deel van het sociale woningbouw- 

bestand hebben verkocht.

Overwegende dat:
□ Het risico bestaat dat ook in de toekomst sociale huurwoningen worden afgestoten.
□ De huidige inspanningen voor het realiseren van voldoende sociale huurwoningen 

voor Albrandswaard teniet kunnen worden gedaan.

Roept het college op;
□ Woningbouwverenigingen te bewegen tot stoppen van de verkoop van sociale 

huurwoningen.
□ De gemeenteraad te informeren over het resultaat van de onderhandelingen.
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januari 2017
Nr. (in te vullen door griffie)

Motie: Taakstelling statushouders
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college een voorstel doet middels een raadsvoorstel; Zoeklocaties sociale woningbouw, 
hierbij lijkt de taakstelling onderbrengen van statushouders geen primaire rol te spelen. Dit 
terwijl bij de omliggende gemeenten de focus en aandacht hiervoor beter in beeld lijken te 
zijn. Daarbij worden migranten gehuisvest in leegstaande koopwoningen, ook worden 
tijdelijke sloopwoningen, leegstaande (vleugel)complexen van zorg en of schoolcomplexen 
bewoonbaar gemaakt. Pas daarna worden (nood)woningen gebouwd of andere leegstaande 
complexen verder getransformeerd. Voorbelden waarvan visie en daadkrachtig optreden 
wordt betuigd door de lokale overheid.

Overwegende dat:
- Dat de taakstelling in 2016 uifit door college is behaald.

Dat deze niet vervalt maar doorschuift naar 2017.
De vraagstelling blijft of de taakstelling de komende jaren wel zal worden behaald.

- Dat nu al ruim €185.000,- is besteed aan onderzoek, waarbij geen statushouder extra is 
gehuisvest.

- De vele onderzoeken naar het realiseren van sociale woningbouw, alleen maar ruis en verder 
vertraging hebben veroorzaakt in het nakomen van de taakstelling.

- Dat het fatsoenlijk onderbrengen en het voldoen van de taakstelling geen onderdeel uitmaakt 
van de woonvisie Albrandswaard.
Dat ingrijpen door een hogere overheid in het behalen van de taakstelling door het niet 
hebben van een heldere visie en duidelijke aanpak een reële mogelijkheid is.

Verzoekt het college:
Een plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is hoe 
Albrandswaard de jaarlijkse taakstelling van het huisvesten van statushouders weet te 
realiseren. Duidelijke aantallen, eerlijke cijfers, helder plan van aanpak.

- Hierbij duidelijk, open en transparant te communiceren met alle betrokkenen, zoals de raad 
en omwonenden en belanghebbenden.

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n iand zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "

En gaat over tot de orde van de daa

Christ
Frans van Zaaien
Fractievoorzitter Voor: OPA Ü>), (i) C'-O

Motie (rom.cijfer):

,:WeX?>,eV7HM) ,P„ci/U2) ,1X11^ (2)

Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 Januari 2017 
Nr................................ (in te vullen door griffie)

Motie: Wachtlijst sociale woningbouw
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
Het college een voorstel doet middels een raadsvoorstel; Zoeklocaties sociale woningbouw, 
hierbij lijkt de taakstelling van het onderbrengen van statushouders geen primaire rol te 
spelen. Wel staat het huidige aanbod van sociale woningen in Albrandswaard onder druk door 
een gering aanbod van woningen en een grote vraag naar woonruimte. Waarbij de 
taakstelling huisvesting statushouders de druk verder doet oplopen. Daarbij wordt er een 
verdeelsleutel gehanteerd bij toewijzing van nieuwe woningen waardoor slechts een kwart 
van de woningen beschikbaar komt voor eigen inwoners van Albrandswaard.

Overwegende:
Dat inwoners van Albrandswaard die gebruik willen maken van het aanbod sociale 
woningbouw op lange wachtlijsten (soms oplopend tot 5 a 7 jaar) komen te staan.

- Dat door de verdeelsleutel Albrandswaard 75% van het woningaanbod aanbiedt aan andere 
doelgroepen, waaronder woningzoekende van Westvoorne tot Lansingerland.

- Dat bovenstaande njgt in lijn lijkt/is met de participatiewens van de overheid; zorg voor 
oudere (gezinsleden) en het omzien naar elkaar en het zijn van een gemeenschap die om 
elkaar geeft.

- Dat de sociale huurwoningmarkt in Albrandswaard compleet op slot lijkt te zitten (onder meer 
door scheefhuurders,

- Albrandswaard grote behoefte heeft aan woningen voor de eioen inwoners. Onder meer 
starterswoningen voor jongeren, levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar ook 
kleinere woningen voor gescheiden 1 ouders gezinnen (met kinderen).

- Dat nu al ruim €185.000,- is besteed aan onderzoek, waarbij geen extra passende woningen 
voor huisvesting in Albrandswaard is gerealiseerd.

Verzoekt het college:
Een integraal plan van aanpak te presenteren aan de raad, waarbij duidelijk geformuleerd is, 
hoe Albrandswaard de complete woningmarkt "gezond" wil maken.
Dit voorzien van duidelijke aantallen woningen, doelgroep analyse, bouwen voor de 
doelgroepen, duur van de diverse wachtlijsten, termijn van beschikbaar komen van nieuwe 
woningen* en mogelijk antwoord op de vraag of de verdeelsleutel woningen herzien kan 
worden, dan wel of Albrandswaard kan uittreden uit woningnet Rijnmond.

♦hieronder vallend onder meer doorstroming van de sociale huurmarkt naar de geprivatiseerde 
huurmarkt, of naar (sociale) koopwoningen en terugstroming van eengezinswoningen naar 
levensloopbestendige woningen. (Zie bijvoorbeeld onze eerder ingediende motie: een huis voor 
een huis).

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n tand zorg 
draagt voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden"

Motie (rom.cijfer): JJJ
Voor: ÜpM3>)/CM/.$ÖPtl) O-,}

Tegen: \KOC2,\BVA Cm ) |\JAPiO
CbALi),GR^UV\JUA(Ü rtO

Aangenomen / verworpen
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\ i & lc.

Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 30 januari 2017
Nr (in te vullen door griffie)

Motie: Zoeklocatie Omloopseweg i.c.m. 
Buytenland van Rhoon

Gelezen raadsvoorstel 1150489 'Zoeklocaties sociale woningbouw'.

Constateren dat:
Het voornemen er is om de o.a. de zoeklocatie Omloopseweg voor sociale woningbouw 
verder uit te werken.
Het Buytenland van Rhoon nog verder ontwikkeld moet worden.

Overwegende dat:
- Bij bebouwing van de Omloopseweg een onderkomen moet worden ontwikkeld voor de 

verenigingen wRhoon en WCR en mogelijk nog andere organisaties.
Er mogelijk mogelijkheden zijn om dit (deels) onder te brengen in de te ontwikkelen 6ha

- De bestemming Buytenland van Rhoon ook een recreatieve bestemming heeft.
- grote onduidelijkheid welke nu in onze fractie maar mogelijk ook bij overige fracties inzake 

cijfers en locaties.
Uitgebreide adviezen vanuit de dialooggroepen zijn gekomen, waardoor er over veel locaties 
des te meer vraagtekens zijn ontstaan.
Er een nieuwe woonvisie is aangenomen met veel mogelijkheden, zoals het door de CU-SGP 
voorgestelde woning voor woning principe.

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om:

a. Of eventuele participatie in de ontwikkeling van de 6ha voor accommodaties/velden voor 
de verenigingen de ontwikkeling van zowel de Omloopseweg als voor de 6ha te 
bespoedigen.

b. Of eventuele aanleg van het sportcomplex op de gronden van het Buytenland van Rhoon 
(of voor een deel) tot de mogelijkheden behoort gezien de bestemming recreatie. En de 
daarbij mogelijk behorende financiële consequenties (zowel in positieve als in negatieve 
zin)

En gaat over tot de orde van de dag

Christenunie- SGP 
Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

Voor: Ofl
Motie (rom.cijfer):

Tegen: \J^/Q tl t^\ PoeXAKz ^ , P'AP Cz") ,

0>AU\ ,tocxjAc<) Os}
Aangenemen / Verworpen
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Motie (rom.cijf ' 'r 
Voor:

Motie
Tegen:

Aangenomen / ven/vorpen

ALBRANDSWAARD

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 30-01-2017,
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 dt

Fractie OPA Albrandswaard 

Martijn Heezen

IsesthOnafhankelijke
Pai^j

Albrandswaard

p/a Duivelandsestraat 5 
3161 BB Rhoon 
T: 06.S12.99.212

E: info@opa-albrandswaard.nl
E: bestuur@opa-albrandswaard.nl 
W: www.opa-albrandswaard.nl
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Motie (rom.cijfer): VS-
Voor: OPftli) aj6ÖPC.^ ,<32£U)

Z(*J
MOtie Tegen: WOli > ft* Al

,cöau),k)o/A[
Aa«g««mwn / verworpen ■D*J

48p
ALBRANDSWAARD

Y

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 28-01-2017, 

ter bespreking van het raadsvoorstel 1150485 "Zoeklocaties sociale woningbouw",

CONTATEREND DAT:
• wordt voorgesteld om te onderzoeken of er in Poortugaal sociale huurwoningen kunnen 

worden gebouwd;

• het aantal ouderen (75-80 jaar) in de gemeente Albrandswaard binnen 10 jaar zal 
verdubbelen;

• het tekort aan sociale huurwoningen niet alleen zit in het aantal beschikbare woningen, 
maar ook in het feit dat het aanbod niet aansluit bij de grote behoefte aan 

levensloopbestendige woningen en appartementen. Met name voor starters en ouderen 
(75+);

• ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen indien zij dichtbij de voorzieningen in het 

centrum van Poortugaal wonen.

OVERWEGENDE DAT:
• er bij de bewoners van Poortugaal West geen draagvlak is voor sociale huurwoningen;

• er voor ouderen (uit sociale huurwoningen) geen passende woningen zijn in het centrum 

van Poortugaal;

• de PvdA al eerder een motie heeft ingediend, maar er enkel een onderzoek is geweest over 

het aanpassen van het plan met Kavelvastgoed.

ROEPT HET COLLEGE OP:
• vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om samen met de woningbouwvereniging 

Poortugaal tot een overeenkomst te komen voor de bouw van levensloopbestendige 
huurwoningen in het centrum van Poortugaal;

• de overeenkomst en plan van Kavelvastgoed voorlopig te bevriezen;

• de financiële consequenties van bovenstaande voor te leggen aan de raad zodat deze kan 
beslissen of hier commercieel of sociaal gebouwd gaat worden.
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Motie van diepe treurnis

Constaterende dat:
- er sprake is van veelvoudige voortdurende miscommunicatie met inwoners
- er niet inhoudelijk ingegaan wordt op de adviezen van de dialooggroepen
- er vele vragen blijven rijzen bij raadsleden over de bouw van deze sociale huurwoningen
- er geen draagvlak is bij de dialooggroepen voor de voorgestelde zoeklokaties

Overwegende dat:
- de burgerparticipatie niet serieus genomen wordt, door alleen aan te geven uitsluitend naar de 
zwijgende meerderheid te luisteren.
- wethouder de leeuwe het wantrouwen van inwoners niet kan wegnemen
- wethouder de leeuwe geen blijk geeft van zelfreflectie over de communicatie
- het vertrouwen daarmee bij de inwoners en raad wegneemt

Spreekt uit:
Dat het gedrag van wethouder de Leeuwe een wethouder onwaardig is. En roept het college op om 
mevrouw de Leeuwe te wijzen op haar verantwoordelijkheid.

En gaat over tot de orde van de dag,

Getekend 
GRR 
OPA 
NOVA 
CDA 
CU/SGP

Met vriendelijke groet, 
Jolanda Ram

Motie (rom.cijfer); \J [|^

Voor; 0(V\ (3-) , CC^t-lV OU/6GP61 V
GftRuV kXVt^C.) C.8J ,
Tegen:V/v/öl*>,

CZOA C1) DO
Aangenomen / verworpen
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