
Gemeente
Albrandsuuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 23 OKTOBER 2017
(verseonnr. 1285992)

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)
L.H. Goudriaan (NOVA)

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

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

Afwezig: F.P. van Zaaien (CU/SGP).

I. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Afwezig is de heer F.P. van Zaaien van de fractie CU/SGP.
De heer Bianchi deelt mede dat de groep Ram-Remijn zich heeft aangesloten bij de WD-fractie.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
De heer H. Overdevest heeft zich gemeld om in te spreken over agendapunt 7 Investeringssubsidie 
Rhoonse Ruiters. De voorzitter zegt toe dat de heer Overdevest het woord krijgt aan het begin van de 
behandeling van dit agendapunt.

3. VRAGENHALFUUR
De PvdA-fractie stelt vragen over het onderzoek van de gemeente Barendracht over de BAR- 
samenwerking.
Beantwoording vindt plaats door wethouder Van der Graaf.

Daarnaast stelt de fractie EVA vragen over Windmolens in Albrandswaard.
Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen.
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3. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 25 SEPTEMBER 2017
De raad stelt het verslag van de raadsvergaderingen van 25 september jl. (1269120) vast.

4. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1274854) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

5. HAMERSTUKKEN
a. Bekrachtiging geheimhouding Raadsinformatiebrieven over Integrale 
grondexploitatie woningbouw (1261228) en over de Tussenrapportage 2017 Meerjaren 
Perspectief Ontwikkelingsprojecten (1267730); Stand van zaken nog openstaande 
fiscale dossiers gemeente Albrandswaard en de BTW op de samenwerking BAR.

b. Vaststelling functieprofiel griffier;
De raad besluit (1274654:
Het functieprofiel voor de nieuwe griffier vast te stellen (1274658).

c. Aansturingsscenario Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
De raad besluit (1257385) conform voorstel (1256907):
1. Het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij Evides.
2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast financieel 
adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse te gebruiken om 
aan dit scenario invulling te geven.
Vast te stellen.

d. Aansturingsscenario Evides;
De raad besluit (1257362) conform voorstel (1256895):
1. Het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij Evides.
2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast financieel 
adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse te gebruiken om 
aan dit scenario invulling te geven.
Vast te stellen.

e. Aansturingsscenario Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling (SVHW);
De raad besluit (1259242) conform voorstel (1259328):
1. Het aansturingsscenario bijrijdersrol voor de verbonden partij SVHW.
2. Het instrument inhoudelijk overleg met de accounthouder binnen de verbonden partij te 
gebruiken om aan dit scenario invulling te geven.
Vast te stellen.

f. Aansturingsscenario ENECO;
De raad besluit (1257389) conform voorstel (1256948):
1. Het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij Eneco (Eneco Groep en 
Stedin Groep).
2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast financieel 
adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse te gebruiken om 
aan dit scenario invulling te geven.
Vast te stellen.

g. Aansturingsscenario Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
De raad besluit (1256117) conform voorstel (1256112):
1. Vast te stellen het aansturingsscenario bijrijder voor de Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond.
2. De volgende instrumenten te laten gebruiken om aan dit scenario invulling te geven:
- Jaarlijks Verbonden Partij uitnodigen om toelichting te geven op plannen,
- Vast contactpersoon binnen Verbonden Partij,
- Vast financieel adviseur per Verbonden partij,
- Voor vergadering een BAR annotatie maken en per gemeente specifieke taken toevoegen.
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h. Zienswijze beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018-2022;
De raad besluit (1254193) conform voorstel (1256002):
De zienswijze (1254192) op het concept beleidsplan 2018-2022 VRR vast te stellen waarin de 
raad aangeeft geen opmerkingen te hebben.

i. Aansturingsscenario NV BAR Afvalbedrijf.
De raad besluit (1259272) conform voorste 1(1258275 ):
1. Vast te stellen het aansturingsscenario bijrijder voor de verbonden partij N V. BAR- 
afvalbeheer
2. Deze instrumenten te gebruiken om aan dit scenario invulling te geven.
• vast overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder;
• tijdige en eenduidige aanlevering en controle van de jaarstukken;
• jaarlijkse risicoanalyse;
• één accounthouder en één vast financieel adviseer;
• eenduidige correspondentie processen zowel intern als extern.

6. Investeringssubsidie Rhoonse Ruiters

De heer Overdevest spreekt in over dit onderwerp.

De fracties van het CDA, NAP, EVA en WD dienen een amendement in om beslispunt 2 te 
wijzigen in: “De kapitaallasten van de investeringssubsidie op te nemen in de begroting 2019” 
en beslispunt 4 in: “De kapitaallasten van het investeringskrediet voor de realisatie van de 
parkeerplaatsen op te nemen in de begroting 2019”.

Naar aanleiding van de inspraakreactie van de heer Overdevest en gestelde vragen door de 
leden van de gemeenteraad zegt wethouder Rombout toe dat zij in gesprek blijft met de 
inspreker en de Rhoonse Ruiters om een oplossing te vinden voor de ervaren overlast.

Stemming over het inqediende amendement:
Het amendement wordt door alle fracties onderschreven en unaniem aangenomen; 20 
stemmen voor.

Stemming over het voorstel:

Voor: 20 stemmen voor (unaniem).

Tegen: geen.

Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1241487) conform voorstel (1239655):

1. Aan de Rhoonse Ruiters een 1/3 investeringssubsidie te verlenen ad € 50.000,- voor de 
uitbreiding van de paardrijbak incl. de uitvoering van de landschappelijke inpassingen;
2. De kapitaallasten van de investeringssubsidie op te nemen in de begroting 2019;
3. Een investeringskrediet van €100.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van 40 
parkeerplaatsen nabij de Don Boscoschool;
4. De kapitaallasten van het investeringskrediet voor de realisatie van de parkeerplaatsen op 
te nemen in de begroting 2019.

7. Wensen en bedenkingen afbouw aandelen Eneco

CDA en Stem Lokaal dienen een amendement in waarbij de zin “Vast te stellen geen wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken aan het college inzake het principebesluit tot afbouwen 
aandelen in Eneco Groep” te wijzigen in “De volgende wens kenbaar te maken aan het 
college inzake het principebesluit tot afbouwen aandelen in Eneco Groep:
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De aandeelhouderscommissie draagt in goed overleg met de onderneming voorafgaand aan 
een verkoopproces zorg voor concrete invulling van de niet financiële voorwaarden uit 
hoofdstuk 12 van het Consultatiedocument, zodat Eneco nieuwe eigenaren krijgt die de 
duurzame strategie onderschrijven en de continuïteit en stabiliteit van de onderneming 
waarborgen.”

Wethouder Van der Graaff zegt toe dat geprobeerd zal worden een samenvatting van het 
rapport van The Boston Consulting Group op te stellen. Hij kan op dit moment niet met 
zekerheid aangeven dat dit ook zal lukken.

Stemming over het inqediende amendement.

Voor: 14 stemmen voor (EVA, PvdA, NAP, Stem Lokaal, CDA en Nova)

Tegen: 6 stemmen (WD).

Stemming over het voorstel:

Voor: 20 stemmen (unaniem)

Tegen: geen.

Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1265727) conform voorstel (1265169):

Vast te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college inzake het 
principebesluit tot afbouwen aandelen in Eneco Groep.

8. Toekomst Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Stemming over het voorstel:

Voor: 20 stemmen (unaniem)

Tegen: geen

Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1263139) conform voorstel (1261126):

1. In te stemmen met de uittreding- en financieringsovereenkomst van het NRIJ met de 
gemeente Rotterdam
2. Niet in te stemmen met de concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling NRIJ
3. De datum van uittreding zoals genoemd in het besluit van 19 december 2016 met één jaar 
te verdagen naar 1 januari 2019

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.14 uur de vergadering.

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

De voorzitter,

Peter-Paul Moors drs. Hans-Christoph Wagner
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AMENDEMENT
Dekking investeringssubsidie voor uitbreiding paardrijbak Rhoonse ruiters, 1/3 regeling

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 23oktober juli 2017, ter 
behandeling van raadsbesluit nummer 1241487 met BBVkenmerk 1239633 inzake Aanvraag 
voor investeringssubsidie voor uitbreiding paardrijbak Rhooonse Ruiters

Overwegende dat
-Voorgesteld wordt de werkzaamheden “aanleg extra parkeerplaatsen Don Bosco school en 
verplaalseii''uilbreideii bak Rliouuse Ruiters'" te starten in 2018.
-Ter dekking ontstaan er kapitaallasten in 2019.
Besluit
De zinsnede bij beslispunt 2:
“De kapitaallasten van de investeringssubsidie te dekken uit het verwachte 
begrotingsoverschot in 2019 en verder"
te vervangen door;
“De kapitaallasten van de investeringssubsidie op te nemen in de begroting 2019”.

De zinsnede bij beslispunt 4:
“De kapitaallasten van het investeringskrediet voor de realisatie van de parkeerplaatsen te 
dekken uit het verwachte begrotingsoverschot in 2019 en verder”
te vervangen door;
“De kapitaallasten van het investeringskrediet voor de realisatie van de parkeerplaatsen op te 
nemen in de begroting 2019”.

En gaat over tot de orde van de dag. 
De fracties

EVA WD
V.Spruit

Amendement (letter): •
Voor: )

Tegen: —

Aangenomen / verworpen
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Amendement (letter). &V*. iA h . A «AI7 f

Tegen: 6 ( WbJ 

Aangenomen /witóqien

STEM-tOk,,,.

AMENDEMENT
Wensen en bedenkingen afbouw aandelen ENECO

De gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen op 23 oktober 2017. ter behandeling van 
raadsbesluit nummer 1265727 met kenmerk/BBVnr: 1260569 inzake Principebesluit tot afbouwen 
aandelen Eneco Groep

Hesluit
de zinsnede:
"Vast te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college inzake het 
principebesluit tot afbouwen aandelen in Eneco Groep.”

te wijzigen in:
“De volgende wens kenbaar te maken aan het college inzake het principebesluit tot afbouwen 
aandelen in Eneco Groep:

De aandeelhoudcrscommissie draagt in goed overleg met de onderneming voorafgaand 
aan een verkoopproces zorg voor concrete invulling van de niet-financiële voorwaarden 
uit hoofdstuk 12 van het Consultatiedocumeni. zodat Eneco nieuwe eigenaren krijgt die de 
duurzame strategie onderschrijven en de continuïteit en stabiliteit van de onderneming 
waarborgen ”

En gaat over tot de orde van dc dag.

De fracties
1

CDA Stem Lokaal
G.Schuitemaker M.Heczen
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