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VERSLAG RAADSVERGADERING 26 JUNI 2017
(verseonnr. 1266200)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (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)
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: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur.
De heer Van Meijbeek van de fractie WD is afwezig.
De heer Wagner heet speciaal welkom de heer Kees van Rooij, collega-burgemeester van gemeente 
Plorst aan de Maas. Hij is aanwezig in het kader van een cursus van het Nederlands Genootschap van 
Burgermeesters ‘Kijken bij elkaar in de keuken’.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
De heer Van Eek spreekt in namens de Bomenridders over de gifstort Rhoon.

3. VRAGENHALFUUR
De fractie EVA stelt vragen over ‘Uitstel kapvergunning Rhoonse stort’.
Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen.

4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 29 MEI 2017
De raad stelt het verslag van de raadsvergadering van 29 mei (1235659) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De fractie van het CDA verzoekt de agendacommissie de Raadsinformatiebrief (1223330) over de 
Bestuursrapportage Sociaal Domein Q4 ter bespreking te agenderen in een Beraad & Advies. De fractie 
wil graag op de hoogte blijven van wat er speelt in het Sociaal Domein. De rapportage ziet er goed uit en
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de monitoring geeft veel informatie. Hierover wil de fractie graag verder geïnformeerd worden en over 
praten met college en andere fracties.
De raad besluit (1237108) voor het overige conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN
a. Vaststelling zienswijze conceptbegroting 2018 Samenwerkingsverband Vastgoedheffing 

en Waardebepaling (SVHW)
De raad besluit (1213024) conform voorstel (1213022):
Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 SVHW in te dienen, waarin de volgende 2 
aandachtspunten staan:
- Aan het SVHW te vragen rekening te houden met en zich in te leven in de positie van de 
gemeente Albrandswaard bij de implementatie van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming;
- SVHW vragen om een plan van aanpak om de stijging van oninbare bedragen te beperken.

b. Vaststelling zienswijzen conceptbegrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 GR 
Jeugdhulp
De raad besluit (1218699) conform voorstel (1211741):
1. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de 
zienswijzen kenbaar te maken via bijgaande brief (kenmerk: 1211744);
2. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2017 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond;
3. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

c. Vaststelling zienswijze conceptbegroting 2018 GGD Rotterdam Rijnmond
De raad besluit (1215270) conform voorstel (1213288):
1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond en
2. bijgevoegde zienswijze met kenmerk 1215542 te versturen naar de GGD Rotterdam- 
Rijnmond.

d. Bekrachtiging geheimhouding Projectenboek MPO 2017
De raad besluit (1234605):
de geheimhouding op het MPO Projectenboek 2017 (nr. 1219590) op grond van artikel 25 van 
de Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

e. Vaststellen actualisering werkwijze marktinitiatieven Albrandswaard
De raad besluit (12068961 conform voorstel (1206895’):

1. De werkwijze marktinitiatieven te behouden en te versterken;
2. Initiatiefnemers de gelegenheid te geven een informerende toelichting te geven aan de 

raad/ commissie voorafgaand aan de besluitvorming over het aangaan van de 
startovereenkomst;

3. Het startlegesbedrag om de procedure marktinitiatieven daadwerkelijk te starten te 
verhogen naar€ 2.100,-;

4. In de begroting een jaarlijks aanjaagbudget van € 50.000,- voorzien van specifieke 
voorwaarden, beschikbaar te stellen;

5. Het aanjaagbudget te dekken vanuit de algemene middelen;
6. Jaarlijkse één verzamelvoorbereidingskrediet vast te stellen om marktinitiatieven die passen 

in het bestemmingsplan, te kunnen starten;
7. De actualisatie van de werkwijze marktinitiatieven (verseon 1206900) vast te stellen.

f. Vaststelling zienswijze begroting 2018 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
De raad besluit (12232661 conform voorstel (1219533):
1. Op de begroting 2018 Natuur en Recreatieschap IJsselmonde te reageren met een 
zienswijze waarin is opgenomen dat:
a. De voorgelegde begroting geen rekening houdt met de uittreding van de diverse partijen;
b. De voorgelegde begroting uit gaat van voortzetting van het huidig gevoerde beleid;
c. In de begroting geen rekening wordt gehouden met een mogelijk gewijzigde organisatievorm;

2/3



d. In overweging wordt gegeven om de besluitvorming rond de begroting op te schorten tot 
uiterlijk 1 december 2017.
2. Het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde van deze zienswijze 
in kennis te stellen door verzending van bijgevoegde brief met kenmerk 1222398.

g. Ontwikkelingsovereenkomst Rhoonsedijk 38
De raad besluit (1220620) conform voorstel (1220632):
1. Het toetsingskader Rhoonsedijk 38 van 20 maart 2017 vast te stellen (1220648);
2. In te stemmen met de planvisie ‘Rhoonsedijk 38’ van 20 april 2017 (1220650);
3. Het college opdracht te geven om de randvoorwaarden op te stellen voor het 

ontwikkelplan;
4. Toestemming te verlenen aan het college voor het aangaan van de 

ontwikkelingsovereenkomst;
5. Een voorbereidingskrediet van € 8.385,- beschikbaar te stellen, met als dekking de post 

"reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven".

h. Vaststelling Verordening Starterslening Albrandswaard
De raad besluit (1218345) conform voorstel (1213290):
De Verordening Starterslening Albrandswaard 2017 vast te stellen.

i. Vaststelling zienswijze concept liquidatieplan Koepelschap Buitenstedelijk Groen
De raad besluit (1230685) conform voorstel (1230681):
1. Geen opmerkingen te plaatsen bij het concept liquidatieplan van het Koepelschap 

Buitenstedelijk Groen;
2. De zienswijzebrief met kenmerk 1230689 vast te stellen en te versturen.

j. Vaststelling zienswijze Kadernota openbaar vervoer Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH)
De raad besluit (1223425) conform voorstel (1223414):
Vast te stellen de voorgestelde concept zienswijze (1223228).
De aandachtspunten in deze zienswijze: maatwerk als gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
evenwicht tussen doelgroepen en belangen, en grensoverschrijdend vervoer

7. SLUITING
De voorzitter sluit om 20.27 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 25 september 2017.

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner
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