
Gemeente
Albrandsuuaerd

VERSLAG RAADSVERGADERING 25 SEPTEMBER 2017
(verseonnr. 1269120)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
V. H. Spruit-Remijn (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)
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: R. Moret (WD) en A A. Kweekel (NAP)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er wordt door loopmicrofoons gesproken vandaag, gelet op de alternatieve vergaderlocatie, in verband 
met de verbouwing van het atrium.
De heer Moret (VVD) en de heer Kweekwel (NAP) zijn afwezig.
De heer Van der Stam is onlangs met pensioen gegaan en trakteert daarom vandaag.
Aan de agenda wordt een agendapunt 6a toegevoegd, ter benoeming en beëdiging van een 
waarnemend griffier. Overigens wordt de agenda conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Mevrouw Kingma spreekt in namens de kopers over de bouw rond Hof van Spui.

3. VRAGENHALFUUR
De fracties VVD en GRR stellen vragen over herontwikkelingsprojecten in de gemeente. Wethouder 
Goedknegt beantwoordt de vragen.

De fractie EVA vraagt het college om een toelichting op het verhaal rond de bouw van Hof van Spui, 
naar aanleiding van het inspreken van mevrouw Kingma. Wethouder Goedknegt neemt dit voor zijn 
rekening.

4. VASTSTELLING VERSLAGEN RAADSVERGADERING 26 JUNI EN 3 JULI 2017
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De raad stelt de verslagen van de raadsvergaderingen van 26 juni jl. (1266200) en van 3 juli jl.
(1266208) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De fractie EVA vraagt om agendering van de RIB 1261339 over Rijsdijk/Achterdijk. Dit omdat de fractie 
graag het proces nader wil bespreken.
De fractie GRR vraagt om agendering van RIB (RIB1234771) over Albrandswaard in beweging. De GRR 
verzoekt om een bijpraatsessie met de meedenkgroep.
Tot slot vraagt de fractie NAP om bespreking van de RIB over Jaarlijkse inzet mobiele camera-unit 
(RIB1253540), zodat deze evaluatie wat uitgebreider door het college toegelicht kan worden.
De raad besluit (1266226) voor het overige conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN
a. Bevestiging geheimhouding Raadsinformatiebrief over SEVP (1261324)

De raad besluit 11265255):
de door het college opgelegde geheimhouding op de raadsinformatiebrief (1261324) 
inhoudende het antwoord op de vraag van de EVA-fractie over de Stichting Eerstelijns 
Voorzieningen Portland (SEVP) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 
sub b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

b. Aansturingsscenario GR Jeugdhulp
De raad besluit (1254467) conform voorstel (1254152):
1 Het aansturingsscenario bijrijder vast te stellen voor de Gemeenschappelijke regeling 
Jeugdhulp Rijnmond;
2.Deze instrumenten te blijven gebruiken om aan dit scenario invulling te geven:

1 .Jaarlijks gesprek met Verbonden Partij (VP) om toelichting te geven op plannen/resultaten 
continueren;

2. Eenduidige en tijdige aanlevering jaarstukken vanuit VP bevorderen;
3. Vaste contactpersoon binnen VP continueren;
4. Vooroverleg met BAR portefeuillehouders continueren;
5. Voor AB vergaderingen vergaderstukken dorsturen aan taakhouders en een annotatie 

maken en per gemeente specifieke zaken toevoegen;
6.Overleg met de taakhouders na het AB vier keer per jaar en op verzoek.

c. Aansturingsscenario GR Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
De raad besluit (1240264) conform voorstel (1240261):
1 Het aansturingsscenario bijrijder vast te stellen voor de Gemeenschappelijke regeling GGD 
Rotterdam Rijnmond.
2.Deze instrumenten te blijven gebruiken om aan dit scenario invulling te geven:

Jaarlijks gesprek met VP om toelichting te geven op plannen/resultaten continueren; 
Eenduidige en tijdige aanlevering jaarstukken vanuit VP bevorderen;
Vaste contactpersoon binnen VP continueren;
Voor AB vergaderingen één BAR annotatie maken en per gemeente specifieke zaken 
toevoegen;
Vooroverleg met BAR portefeuillehouders continueren;
Regelmatig inhoudelijk overleg met accounthouder van VP continueren.

d. Aansturingsscenario Distripark
De raad besluit (1256372) conform voorstel (1256367):
1. Vast te stellen het aansturingsscenario Achterbank voor de Stichting Distripark Eemhaven.
2. Met de genoemde instrumenten uit de Nota Verbonden Partijen 2016-2020 invulling te 

geven aan dit scenario.

e. Aansturingsscenario GR DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
De raad besluit (12449251 conform voorstel (1244923):
1. Vast te stellen het aansturingsscenario Bijrijder voor de DCMR Milieudienst Rijnmond.
2. Met de genoemde instrumenten uit de Nota Verbonden Partijen 2016-2020 invulling te 

geven aan dit scenario.

2/3



f. Aansturingsscenario GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De raad besluit (1245022) conform voorstel (1243133):
1. Vast te stellen het aansturingsscenario 'chauffeur’ voor de GR MRDH;
2. De volgende instrumenten in te zetten om aan dit scenario invulling te geven:

Regulier overleg taakhouders, portefeuillehouder, ambtenaar;
Lobby m.b.t. gekozen onderwerpen;
Voor vergaderingen één BAR annotatie maken en per gemeente specifieke zaken 
toevoegen.

g. Voorbereidingskrediet en startovereenkomst voor het marktinitiatief; ‘transformatie
kantoorgebouw Stationsstraat 49-59 naar wonen’

De raad besluit (1249687) conform voorstel (1249679):
a. Het college de opdracht te geven het planinitiatief omtrent de transformatie; 

van het kantoor aan de Stationsstraat 49-59 naar wonen te onderzoeken;
b. Een voorbereidingskrediet van € 15.230,- hiertoe beschikbaar te stellen;
c. Het college de startovereenkomst aan te laten gaan met de initiatiefnemer.

h. Zienswijze Verordening bussenleningen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De raad besluit (1248885) conform voorstel (1248849):
3. De voorgestelde zienswijze (1248801) op de MRDH Verordening Bussenleningen vast te 

stellen;
4. Met deze zienswijze geen opmerkingen te maken op het voorgenomen besluit van de 

MRDH.

i. Ontslagbesluit griffier Renske van der Tempel
De raad besluit (1265194):
Eervol ontslag te verlenen aan mevrouw mr. R. van der Tempel in de functie van griffier van de 
raad van Albrandswaard per 1 oktober 2017.

6. A BENOEMING EN BEËDIGING P.P. MOORS ALS GRIFFIER
De raad besluit (1268728) de heer P.P. Moors als griffier van de gemeenteraad van Albrandswaard met 
ingang van 1 oktober 2017 te benoemen.

7. AFSCHEID GRIFFIER RENSKE VAN DER TEMPEL
De heer Wagner en de heer Van Praag spreken de griffier toe en de griffier bedankt daarna de raad.

8. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 23 oktober 2017.
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