
Gemeente
Albrandsuüaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 20 NOVEMBER 2017
(verseonnr. 1296819)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R. Moret (WD)
R. F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
S. M. Remijn-Korteweg (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)
L.H. Goudriaan (NOVA)

H. C. Wagner (voorzitter)
P.P. Moors (griffier a.i.)

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

Afwezig: -

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Voor het spreekrecht hebben zich drie personen aangemeld, te weten de heer Heezen voor agendapunt 
8 Vaststelling bestemmingsplan De Grienden en de heren Bouterse (Voorzitter van W Rhoon) en 
Binder voor agendapunt 7 Uitwerking locatie De Omloop voor woningbouw.
De insprekers zullen hun inbreng uitspreken voorafgaande aan de behandeling van het betreffende 
agendapunt.

3. VRAGENHALFUUR
De heer Van Zaaien heeft een aantal vragen ingediend naar aanleiding van een persbericht van de 
gemeente Albrandswaard over de BAR-organisatie.
Burgemeester Wagner beantwoordt de vragen en geeft daarvoor het voorzitterschap over aan de heer 
Van Toornburg.

4. VASTSTELLING VERSLAGEN 23 OKTOBER EN 6 NOVEMBER 2017
De verslagen van de raadsvergaderingen van 23 oktober (1285992) en 6 november (1285988) worden
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ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1285995) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van:
a. Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
De raad besluit (1272899) conform voorstel (1272899):
Opmerkingen te maken over de 2e wijziging programmabegroting 2017 VRR en hiervoor de 
zienswijze (1207389) vast te stellen.
b. Instemming Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO);
De raad besluit (1265166) conform voorstel (1265164):
In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard.
c. Aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018;
De raad besluit (1263447) conform voorstel (1263434):
De verordening Maatschappelijke Ondersteuning Albrandswaard 2018 vast te stellen.
d. Zienswijze evaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
De raad besluit (1268820) conform voorstel (1268784):
Naar aanleiding van het rapport over de evaluatie van de MRDH, bij de MRDH aandacht te vragen voor:
- Het handhaven van de huidige twee pijlers van de MRDH en het respecteren van de bestaande 

bevoegdheden.
Het eerder en meer inhoudelijk betrekken van de adviescommissies bij de beleidsprocessen.
Het versterken van de netwerkorganisatie door betere communicatie en informatie-uitwisseling.

- De positie van kleinere gemeenten ten opzichte van de twee grote gemeenten.
- Hiervoor de zienswijze (1268817) op het rapport ‘Regionaal denken, lokaal doen Tussenevaluatie 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ vast te stellen en te versturen.
e. Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Programma van Eisen Parkshuttle; 
De raad besluit (1268572) conform voorstel (1268277):
De zienswijze, kenmerk 1268568, op het ontwerp programma van eisen Parkshuttle van de MRDH vast 
te stellen.
In deze zienswijze geen opmerkingen te maken op het voorgenomen besluit van de MRDH.
f. Benoeming lid en plaatsvervangend lid auditcommissie;
De raad besluit (1268572) conform voorstel (1268277):
De heer M. Bianchi als lid en mevrouw J. Ram als plaatsvervangend lid van de auditcommissie te 
benoemen.
g. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief 1283535 inzake juridische 

aansprakelijkheid.
De raad besluit (1286148):
de door het college opgelegde geheimhouding op:
1283535 Raadsinformatiebrief inzake juridische aansprakelijkheid (1266179) op grond van artikel 25 lid 
2 van de Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

7. UITWERKING LOCATIE DE OMLOOP VOOR WONINGBOUW
De heren Bouterse en Binder spreken in over dit onderwerp.
De fracties van EVA, NAP en CDA hebben een amendement ingediend, dat na wijziging als volgt luidt: 
“De volgende wijzigingen aan te brengen in het raadsbesluit 1266160 Uitwerking locatie de Omloop:
- Schrappen beslispunten 2 en 3;
-Toevoegen van de volgende beslispunten:
Nader uitwerken van voorstel voor verplaatsing van sportpark de Omloop, met zo min mogelijk impact 

en groot mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen;
Als onderdeel van het voorstel een alternatieve studie, met daarin per alternatief een overzicht van 
kansen, risico’s en eventuele concreet onderbouwde richtinggevende informatie vanuit provincie voor 
genoemde alternatieven;
Bij besprekingen met marktpartijen het uitdrukkelijk voorbehoud te maken inzake de goedkeuring van 

de raad.
Het amendement krijgt het kenmerk A.

Stemming over het amendement A:
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De leden van Stem Lokaal verlaten de vergaderzaal. Uitgebracht worden 18 stemmen, waarvan 15 
stemmen (WD 4, EVA 4, PvdA 2, NAP 2, CDA 2, NOVA 1) voor en 3 stemmen (WD 2, CU/SGP 1) 
tegen, waarmee het amendement is aangenomen.

Stemming over het voorstel na amendement A: uitqebracht worden 18 stemmen;
Voor: 14 stemmen (WD3, EVA 4, PvdA 2, NAP 2, CDA 2, NOVA 1)
Tegen: 4 stemmen (WD 3, CU/SGP 1).

Het voorstel na amendering is daarmee aangenomen.
De raad besluit (1266160):

De locatie De Omloop aan te wijzen als toekomstige woningbouwlocatie;
- Nader uitwerken van voorstel voor verplaatsing van sportpark de Omloop, met zo min mogelijk 

impact en groot mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen
- Als onderdeel van het voorstel een alternatieve studie, met daarin per alternatief een overzicht van 

kansen, risico’s en eventueel concreet onderbouwde richtinggevende informatie vanuit provincie voor 
de genoemde alternatieven;

- Bij besprekingen met marktpartijen het uitdrukkelijk voorbehoud te maken inzake de goedkeuring 
door de raad;

- Voor de werkzaamheden voor locatie De Omloop een grondexploitatie op te stellen;
- Geheimhouding te bekrachtigen, op grond van artikel 25 Gemeentewet, ten aanzien van de 

financiële uitwerking van locatie De Omloop op grond van het belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 
2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur.

Na de stemmingen keren de leden van Stem Lokaal terug in de raadzaal.

8. VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE GRIENDEN.
De heer Heezen spreekt in namens de Carnisse Grienden. Vragen aan de heer Heezen worden door 
hem beantwoord.
Wethouder Goedknegt beantwoordt vragen door de raadsleden gesteld.
De fracties van PvdA en EVA dienen een motie in, waarin zij als hun mening uitspreken:
- dat het college in samenspraak met alle betrokken partijen een inrichtingsplan uitwerkt, dat voldoet aan 
de eisen die de sanering stelt, en tegelijk de ruimte zoekt die het bestemmingsplan biedt om het 
landschap meer te laten zijn dan een open graslandschap;
- dat het college streeft naar maximaal draagvlak voor de inrichting bij betrokken partijen.
De motie krijgt het nummer I.

Stemming over het voorstel:
De heer Goudriaan legt een stemverklaring af.
Voor: 21 stemmen (unaniem);
Tegen: geen.
Het voorstel is daarmee aangenomen.
De raad besluit (1263577) conform voorstel (1263575):

De schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij het raadsvoorstel 
behorende bijlage "nota van zienswijzen De Grienden".

- Vast te stellen het bestemmingsplan ”De Grienden”

Stemming over motie I:
Voor: 21 stemmen (unaniem);
Tegen: geen.
De motie is aangenomen.

9. FINANCIËLE DEKKING EN UITGANGSPUNTEN TOEKOMST BINNENZWEMBAD
Dit voorstel is op verzoek van de fractie Stem Lokaal als bespreekpunt in de agenda opgenomen. De 
heer Van der Stam verklaart namens de fractie dat geen andere dekkingsmogelijkheden zijn gevonden 
en dat de fractie daarom zal instemmen met het voorstel.
Stemming over het voorstel:
Voor: 21 stemmen (unaniem);
Tegen: geen.
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Het voorstel is daarmee aangenomen.
De raad besluit (1263268) conform voorstel (1263250):
1. Vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 155.000 (exclusief indexering) te reserveren voor de 
instandhouding van binnenzwembad Albrandswaard;

2. Dit bedrag te dekken door de volgende bedragen structureel over te boeken naar de post 653005 
exploitatie zwembad
2.1 Bibliotheek voor een bedrag van € 90.000;
2.2 Brede school impuls voor een bedrag van € 20.000;
2.3 Lokale Educatieve Agenda voor een bedrag van € 20.000;
2.4 Wijkcentrum Poortugaal voor een bedrag van € 10.000;
2.5 Volksgezondheid voor een bedrag van € 10.000;
2.6 Volksfeesten voor een bedrag van € 5.000.

3. De volgende uitgangspunten vast te stellen;
3.1. De toekomstige eigenaar, beheerder en/of exploitant voldoet aan alle wet- en regelgeving (m.n. 
op het gebied van zwembaden);
3.2. De totale financiële bijdrage van de gemeente aan binnenzwembad Albrandswaard is voor de 
periode van 20 jaargemiddeld niet hoger dan€ 155.000 perjaar (exclusief indexering).
3.3. De huidige huurders kunnen onder vergelijkbare voorwaarden blijven huren;
3.4. De toekomstige eigenaar, beheerder en/of exploitant zorgt voor gecertificeerd personeel;
3.5. De toekomstige eigenaar, beheerder en/of exploitant zorgt voor benodigde verzekeringen;
3.6. De toekomstige eigenaar, beheerder en/of exploitant levert een wederdienst / tegenprestatie ten 
dienste van het zwembad (motie “behoud binnenbad Albrandswaard” d.d. 3 juli 2017);
3.7. De exploitatie van het zwembad vindt plaats binnen de kaders van het Sportbesluit.
3.8. De winst uit direct en indirect gebruik van het gebouw wordt geïnvesteerd in het zwembad; een 
overschot, behoudens reserveringen en voorzieningen, wordt verrekend met de gemeentelijke 
bijdrage;
3.9. De toekomstige eigenaar, beheerder en/of exploitant zoekt nadrukkelijk een verbinding met de 
lokale samenleving.

4. Het college op te dragen om het zwembad binnen de financiële kaders en uitgangspunten te (laten) 
exploiteren voor de komende 20 jaar;

5. Het college op te dragen de raad regelmatig te informeren over de voortgang om te komen tot een 
nieuwe eigenaar, beheerder en/of exploitant.

10. SLUITING
De voorzitter sluit om 22.51 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
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amendement
Indieners
Woordvoerder
Vergadering

Nadere uitwerking verplaatsing Sportpark de Omloop
Fractie EVA, CDA,
Thomas van der Knaap____________________________
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 20 november 2017________________________

Constaterende dat:
Het college vervolg heeft gegeven aan selecteren van geschikte woningbouwlocaties in
Albrandswaard.
Als gevolg hiervan een raadsvoorstel is opgesteld om bebouwing te realiseren op het 
bestaande sportpark en in dit voorstel een locatie is voorgesteld voor verplaatsing van het 
sportpark.
De raad tijdens B&A van 7/11/17 op basis van de huidige alternatieven studie nog 
onvoldoende overtuigd is over de geschiktheid van de voorgestelde locatie 
De omgeving van de voorgestelde locatie voor het nieuw te realiseren sportpark zorgen heeft 
over de mogelijke negatieve impact op het woongenot.

Overwegende dat:
De raad wenst dat locatiekeuze voor verplaatsing van het complex op zorgvuldige wijze 
gebeurt
De gemeente bij de uitwerking van scenario’s naast grondposities, ook belangen van 
bewoners en gebruikers dient af te wegen.
In overleg met verenigingen verdere uitwerking dient plaats te vinden ten aanzien van 
verhuizing naar een nieuw complex.

Besluit:
De volgende wijzigingen aan te brengen in het raadsbesluit ‘1266160 Uitwerking locatie de omloop";

Schrappen beslispunten: 
2 en 3.

Toevoegen van het volgende beslispunten;
Nader uitwerken van voorstel voor verplaatsing van sportpark de omloop, met zo min 
mogelijk impact en groot mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen 
Als onderdeel van het voorstel een alternatievenstudie, met daarin per alternatief een 
overzicht van kansen, risico's en eventuele concreet onderbouwde richtinggevende 

jormatie vanuit provincie voor de genoemde alternatieven. 
x bg£cR£&odgo roet hel uikdLiuk\tel*k oaiRixjhQuclJ-e rn/jl
't°t de1 orde van de dag, \ de QO&ikeuJUng dooA JeJ

Iérs 

i

Amendement (letter):

Tegen: 3 >
V/vJÜX', CU/<£?i x(S>U*^£olu)fllJ
Aangenomen / verworpen
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I

^PvdA
Motie (rom.cijfer):
Voor: XI tstémmü jp\M£rr\

MOTIE
Tegen: —

Aangenomen / verworpen

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 20 november 2017,

Gelezen raadsvoorstelnummer 1263575 “Vaststelling bestemmingsplan De Grienden',

Overwegende,

• Dat de sanering van de voormalige vuilstort in Rhoon na een jarenlang proces eindelijk 
aanstaande is.

• Dat er voor deze locatie sprake is van een zeer verouderd bestemmingsplan dat herzien dient 
te worden.

• Dat ten behoeve van de sanering bomenkap noodzakelijk is om de leeflaag op te hogen.
• Dat vanwege het beheer van de locatie eisen gesteld worden aan de beplanting die 

plaatsvindt nadat de leeflaag is aangebracht.
• Dat het bestemmingsplan reglementen heeft opgenomen waarin die eisen zijn ingepast maar 

waarin nog zeker mogelijkheden zijn om de locatie van nieuwe beplanting te voorzien.
• Dat tijdens de voorbespreking van het bestemmingsplan het idee lijkt te zijn ontstaan dat er 

niet meer mogelijk is dan het realiseren van een kaal graslandschap, wat niet aansluit bij de 
huidige of gewenste belevingswaarde.

Spreekt als zijn mening uit:

• Dat het College in samenspraak met alle betrokken partijen een inrichtingsplan uitwerkt, dat 
voldoet aan de eisen die de sanering stelt, en tegelijk de ruimte zoekt die het 
bestemmingsplan biedt om het landschap meer te laten zijn dan een open graslandschap.

• Dat het College streeft naar maximaal draagvlak voor de inrichting bij betrokken partijen.

Fn oaat nvpr tnt Hp nrHp van Hp Hap
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