
%% Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2017
(verseonnr. 1285988)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
V, H, Spruit-Remijn (WD)
R. Moret (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)

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

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), L.H. Goudriaan (NOVA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Berichten van verhindering zijn gekomen van de heren Van Meijbeek en Goudriaan.
De heer Bianchi is vandaag jarig en heeft een traktatie bij de aanwezigen laten neerleggen. De voorzitter 
feliciteert hem van harte namens de aanwezigen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

4. HAMERSTUKKEN
a. Vaststelling zienswijze 2e Tussenrapportage 2017 BAR-Organisatie
De raad besluit (1269844) conform voorstel (1269841):
een zienswijze op de 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie vast te stellen, overeenkomstig 
bijgevoegde brief met nr. 1269942, waarin wordt aangegeven:
1. De raad van Albrandswaard gaat ervan uit dat de overschrijding van € 132.000,- bij de afdeling 
vakondersteuning ook daadwerkelijk incidenteel is en wenst geïnformeerd te worden over de toedracht
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hiervan en de genomen en te nemen maatregelen om zulke grote budgetoverschrijdingen in de toekomst 
te voorkomen.
2. De structurele extra kosten van de invoering van het IKB en de VPB zullen we bij de Jaarrekening 
2017 van de GR BAR-organisatie betrekken, waar ook altijd overeenkomstig de door de raden 
vastgestelde GR-regeling BAR-organisatie de naverrekening met de deelnemende gemeenten plaats 
vindt.
3. We willen nogmaals aandacht vragen voor de voortgang van het investeringsprogramma 2017, 
waarbij de raad van Albrandswaard een voorstel met afdoende maatregelen tegemoet ziet om deze 
ontwikkeling de komende jaren te keren.

b. Vaststelling 2e Tussenrapportage 2017 Albrandswaard
De raad besluit (1260537) conform voorstel (1258489):
1. De 2e Tussenrapportage 2017 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programmabegroting 2017 te wijzigen met de volgende punten:

Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 155.000;
Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 192.450;
Programma Buitenruimte te verlagen met € 96.600;
Programma Financiën te verhogen met € 140.550;
Programma Sport te verhogen met € 55.000;
Programma Sociaal domein te verlagen met € 900.600;

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2017 vast te stellen;
4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2017 en de voltooide moties af te sluiten;
5. De financiële gevolgen uit de 2® tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 

2018;
6. Een voorziening Btw buitensportaccommodaties te vormen.

5. PROGRAMMABEGROTING 2018
Er worden geen vragen aan het college gesteld.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan: 
de heer M. Heezen namens de fractie Stem Lokaal; 
de heer M. Bianchi namens de fractie van de WD; 
de heer G. Schuitemaker namens de fractie van het CDA; 
de heer Th. V.d. Knaap namens de fractie EVA; 
de heer R. van Praag namens de fractie van de PvdA; 
de heer R. Steger namens de fractie NAP.

De heer Bianchi dient namens de WD-fractie een motie in waarin het college wordt opgeroepen: 
er zorg voor te dragen dat de gemeente zich samen met de eigenaar van de Klepperwei gaat inspannen 
voor ofwel een grootschalige renovatie van de bestaande locatie dan wel vervangende nieuwbouw in het 
bestaande park om ook deze groep een onderdeel van de samenleving te doen zijn en hierover nog in 
2018 met een voorstel te komen. De motie wordt genummerd met I.

Wethouder Rombout reageert namens het college op de ingediende motie en hoewel zij de motie als 
een steun voor het college ziet ontraadt zij de gemeenteraad om deze met de re3dactie aan te nemen.

De vergadering wordt om 20.50 uur voor 5 minuten geschorst.
Heropening van de vergadering om 20.59 uur.

De voorzitter geeft gelegenheid voor het houden van een tweede termijn en geeft vervolgens het woord 
aan :
de heer M. Bianchi namens de WD-fractie. De heer Bianchi trekt de ingediende motie in en verklaart dat 
zijn fractie de motie heeft ingediend om het college te steunen in de stappen die genomen zijn en nog 
genomen moeten worden. Dit is met deze behandeling voldoende tot uitdrukking gekomen.
De heer R. Steger namens de fractie NAP;
de heer R. van Praag namens de PvdA-fractie;
de heer G. Schuitemaker namens de CDA-fractie;
de heer F. van Zaaien namens de fractie Christen Unie/SGP;
de heer M. Heezen namens de fractie Stem Lokaal.
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Stemming over het voorstel:

Voor: 19 stemmen 

Tegen: o stemmen

Het voorstel is daarmee unaniem aangenomen.

De raad besluit (1258490) conform voorstel (1258485):
1. De Programmabegroting 2018 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vast te stellen;
2. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2018, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de 
lasten en baten binnen de (sub-)programma’s te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 
2018 en de investeringen.

6. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 20 november 2017.

De voorzitter,

Peter-Paul Moors

o(AA^^- 

drs. Hans-Christoph Wagner
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*
Motie (rom.cijfer): J__ 

Voor:

Tegen:

Aangenomen / verworpen

Motie: onze ouderen verdienen aandacht

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 6 november 2017,

Gelezen raadsvoorstel 1258490 'Programmabegroting 2018'.

Constaterende dat:
De Klepperwei een belangrijke functie vervult binnen de gemeente Albrandswaard; 
De Klepperwei in de vorige raadsperiode punt van discussie was en dat besloten is de 
Klepperwei niet te sluiten;
Er 36 plaatsen zijn voor onze ouderen in de Klepperwei die in het kader van de wet 
Langdurige Zorg, zorg nodig hebben en dat deze plaatsen onmisbaar zijn;

Overwegende dat:
Er momenteel veel onzekerheid bestaat bij zorgbehoevende die in de Klepperwei 
verblijven en hun familie;

- De huidige staat van de Klepperwei behoorlijk achteruit is gegaan;
- Ouderen een betere leefomgeving verdienen;

Er snel een oplossing gezocht moet worden voor de toekomst van de Klepperwei;
Dat het bestaande park waarin de Klepperwei nu staat wellicht kansen en 
uitdagingen biedt voor de toekomst van de Klepperwei.

Roept het college op:
Er zorg voor te dragen dat de gemeente zich samen met de eigenaar van de Klepperwei gaat 
inspannen voor ofwel een grootschalige renovatie van de bestaande locatie dan wel 
vervangende nieuwbouw in het bestaande park om ook deze groep een onderdeel van de 
samenleving te doen zijn en hierover nog in 2018 met een voorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
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