
Gemeente
Albrandsuuaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 3 APRIL 2017
(verseonnr 1218669)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
T.W. van der Knaap (EVA)
R. van Zijl (EVA)
L.M. Heezen (Stem Lokaal)
W. Verduijn (Stem Lokaal)
F. B. van der Stam (Stem Lokaal)
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 derGraaff, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: -

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is niemand afwezig. De fractie Stem Lokaal legt een 
verklaring af over de afsplitsing van de fractie OPA. Dit doet Martijn Heezen, mede namens Fer van der 
Stam en Wendy Verduijn.
De agenda wordt, onder toevoeging van hamerstuk f en g, vastgesteld. De fractie WD dient een motie 
vreemd aan de orde van de dag in, naar aanleiding van de beantwoording door het college van de 
vragen over de helihaven. De motie zal als agendapunt 6a worden besproken.

2. SPREEKRECHT
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. VRAGENHALFUUR
De CU/SGP-fractie stelt vragen over de aanrijtijden van de politie en over de veiligheid in en rond TBS- 
kliniek De Kijvelanden. Burgemeester Hans Wagner beantwoordt de vragen.

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 6 MAART 2017
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 maart (1204717) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1204566) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
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6. HAMERSTUKKEN
a. Begroting 2017 Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Albrandswaard

De raad besluit (1178180) conform voorstel (1178032):
De begroting 2017 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (1177657) goed te 
keuren.

b. Geheimhoudingsbesluiten:
Auditcommissie 28 maart 2017 
De raad besluit (1207256):

• de door de auditcommissie opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is tijdens de 
vergadering van de auditcommissie op 28 maart 2017 over
- de financiële verdeelsleutel BAR-organisatie, en
- het dossier-Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP) 

op grond van artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

De raad besluit (1205127):
• Stukken en besprokene besloten deel Beraad en Advies Ruimte Binnenland van Rhoon 20 maart 

2017

c. Handleiding Verbonden partijen
De raad besluit (1204369) conform voorstel (1204368):
De Handleiding Verbonden Partijen 2017 Albrandswaard (1204370) als praktische uitwerking 
van de Nota Verbonden Partijen 2016 - 2020 vast te stellen

d. Benoeming lid Werkgeverscommissie griffie
De raad besluit (1201323):
De heer R.C.S. van Praag (PvdA) te benoemen als lid van de Werkgeverscommissie griffier.

e. Benoeming lid Begeleidingscommissie burgemeester
De raad besluit (1201317):
De heer R.C.S. van Praag (PvdA) te benoemen als lid van de Begeleidingscommissie 
burgemeester.

f. Intrekken benoeming burgerleden
De raad besluit (1206683):
de benoeming van de burgerleden J. Backbier en A. Niehot voor de fractie-OPA in te trekken.

g. Benoeming van de heer L.M. Heezen (Stem Lokaal) als lid van de agendacommissie
De rad besluit (1207308):
De heer L.M. Heezen (Stem Lokaal) te benoemen als lid van de agendacommissie.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

6a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De fractie WD licht de motie ‘Geen helikopterhaven in Albrandswaard’ toe. De fractie trekt de motie 
uiteindelijk in met het verzoek aan de agendacommissie om dit onderwerp te agenderen in een Beraad & 
Advies. Doel van de agendering zal zijn de actuele stand van zaken rond de uitbreiding van luchthaven 
Rotterdam The Hague te vernemen en of en hoe de verplaatsing van de helihaven daarbij aan bod is 
gekomen of komt. Het college bereidt hiertoe een stuk voor dat geagendeerd kan worden.
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7. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 8 mei 2017.

De griffier De voorzitter,

jAtx
mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner
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Motie (rom.cijfer): J_ 

Voor:

ie (rom.cijfer): yt^

Tegen:

/«»*«'iie vreemd aan de orde
ween helikopterhaven in Albrandswaard

Albrandswaard

De Raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen op 3 april 2017,

Gehoorde de beraadslaging.

Kennis genomen van:

P het standpunt van de CU/SGP, zoals onder andere verwoord in de artikelen in de Botlek 
van 8 maart 2017 en

P de reactie van het college in de antwoorden op de vragen van de VVD-Albrandswaard. 

Overwegende dat:

P Een helikopterhaven buitengewoon overlast gevend is, zowel in termen van geluid als voor 
het milieu, en dit in strijd is met het streven naar een duurzame en groene gemeente;

P Een helikopterhaven geen enkele wezenlijke bijdrage kan en zal leveren aan de veiligheid 
van Albrandswaard;

P Een helikopterhaven geen enkele wezenlijke bijdrage levert aan de lokale economie van 
Albrandswaard;

P Van een vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de vervoersregio MRDH verwacht 
mag worden dat hij het standpunt van de raad verwoord als het gaat om vervoer in de 
regio;

P De vertegenwoordiger in de Vervoersregio MRDH dit standpunt van de gemeenteraad van 
Albrandswaard mededeelt aan de Vervoersregio MRDH.

En gaat over tot de orde van de dag.

ongewenst is, Vxiter-r-f^ rv.<r> cu i v rte ibs

web www wdalbrandswaard nl ■ mail: info@wdalbrandswaard nl

4/4


