
Gemeente
Albrandsuuaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 MEI 2017
(verseonnr. 1226268)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (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 der Graaff, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: -

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is niemand afwezig.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. VRAGENHALFUUR
De fractie Stem-Lokaal stelt vragen over de bibliotheek. Wethouder Rombout beantwoordt de vragen. 
De fractie EVA stelt vragen over het gebruik van de Mobiele Camera unit. Burgemeester Hans Wagner 
beantwoordt de vragen, de heer Van Toornburg neemt het voorzitterschap van de raad bij de 
beantwoording over.
De fractie Stem-Lokaal stelt vragen over het Hof van Spui. Wethouder Goedknegt beantwoordt de 
vragen.
De fractie Stem-Lokaal stelt vragen over de wijzigingsbevoegdheid van bestemmingsplannen. 
Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen.

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 3 APRIL 2017
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 april (1218669) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1218671) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
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6. HAMERSTUKKEN
a. Financiële verordening 2017 Albrandswaard;
De raad besluit (1210938) conform voorstel (1210937):
De Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2017 vast te stellen.

b. Delegatie behandeling WOB-verzoeken;
De raad besluit (1210873):
De bevoegdheid van de gemeenteraad om de behandeling van, verdaging van en beslissing op Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB)-verzoeken die gericht zijn aan de gemeenteraad te delegeren aan het 
college.

c. Ontslag en benoeming lid Commissie voor de bezwaarschriften;
De raad besluit (1202944) conform voorstel (1201450):
1. Ontslag te verlenen als lid van de Commissie voor de bezwaarschriften Albrandswaard aan 

mevrouw mr. C.E. den Heijer;
2. Te benoemen als lid van de Commissie voor de bezwaarschriften Albrandswaard de heer mr. 

P.E.M. Franssen

d. Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
De raad besluit (1206398) conform voorstel (116196):
Voor een periode van 3 jaar en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017:

1. de heer H.P Heijne te benoemen tot voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
2. de heer G.K. Tegelberg te benoemen tot lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
3. mevrouw C.M. De Kovel voor een tweede termijn te benoemen tot lid van de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit.

e. Beeldkwaliteitsplan Albrandswaard Noord van toepassing voor woningbouwontwikkeling 
Achterdijk 5 en 7;

De raad besluit (1187168) conform voorstel (1186501):

Het Beeldkwaliteitsplan Albrandswaard Noord van toepassing te verklaren voor de 
woningbouwontwikkeling aan de Achterdijk 5 en 7 te Rhoon.

f. Voorkomen wateroverlast G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en C. Barendregtlaan.
De raad besluit (1183263) conform voorstel (1183141):

1. In te stemmen met het aanpassen van de riolering volgens variant 1, zodat het stelsel zware 
buien aankan van de categorie 8 en 9;

2. Een investeringskrediet van € 425.000 beschikbaar te stellen voor de 
investeringswerkzaamheden aan G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. 
Barendrechtlaan en deze te bekostigen uit de spaarvoorziening Riolering.

3. Het vroegtijdig te vervangen gedeelte van het rioleringsstelstel af te waarderen met een bedrag 
van € 264.875 en dit te bekostigen uit de spaarvoorziening Riolering.

4. De vrijval van kapitaallasten in het meerjarig perspectief (vanwege het vroegtijdig vervangen) 
jaarlijks te doteren aan de spaarvoorziening Riolering.

7. SLUITING
De voorzitter sluit om 20.32 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 29 mei 2017.

De voorzitter,

[J, ^—/Wp—
drs. Hans-Christoph Wagner

De griffier,
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