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1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Padmos
(PvdA) en de heer Verduyn (WD) hebben zich afgemeld. De heer Roelofs (Leefbaar Albrandswaard) is
verlaat. Hij arriveert om 20:45 uur.
De burgemeester installeert Judith van der Waarde tot kinderburgemeester.
De agendapunten 9 tot en met 12 worden hamerstukken. Flamerstuk e, Kaderbrief 2018-2019, wordt als
bespreekstuk geagendeerd. Het krijgt agendapunt 12A.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld.

3.

VRAGENHALFUUR

4.

VASTSTELLING VERSLAG 11 JUNI 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 11 juni 2018 (20475) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1339064) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6

HAMERSTUKKEN
a. Renovatie zwembad
De raad besluit (1333444) conform voorstel (1333443):
1. Opdracht te verstrekken voor het deel van de renovatie van zwembad Albrandswaard dat niet
uitgesteld kan worden;
2. Voor dit deel van de renovatie een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen;
3. De kapitaalslasten te dekken uit het in de raadsvergadering van november 2017 beschikbaar
gestelde bedrag van € 155.000 (voorstel nummer 1263247).
b. Aanvraag Vangnetuitkering 2017 BUIG
De raad besluit (1329708) conform voorstel (1329708):
In te stemmen met de verklaring van het college in het aanvraagformulier Vangnetuitkering 2017
over de genomen maatregelen, middels ondertekening van het aanvraagformulier.
c. Herijking bestemmingsreserve sociaal domein
De raad besluit (1318590) conform voorstel (1318581):
1. De reserve Sociaal Deelfonds te handhaven als bestemmingsreserve om financiële risico’s in
het sociaal domein af te dekken;
2. De financiële omvang van de bestemmingsreserve te laten aansluiten met het financiële
risicoprofiel van het sociaal domein met een bandbreedte van 1.6 tot 2.0 miljoen euro;
3. De spelregel vast te leggen dat bij een afwijking van de bandbreedte de omvang van de
bestemmingsreserve wordt aangevuld vanuit de algemene reserve, dan wel wordt afgeroomd
naar de algemene reserve;
4. Bij het vaststellen van de nieuwe nota reserves en voorziening opnieuw nut en noodzaak van
de bestemmingsreserve te bepalen.
d. Jaarstukken 2017
De raad besluit (1323602) conform voorstel (1323372):
1. De jaarstukken 2017 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 67.155 negatief;
3. Het jaarrekeningresultaat te onttrekken aan de Algemene reserve;
4. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten van € 218.800 over te hevelen naar 2018
en ten laste te brengen van de Algemene reserve en de reserve Sociaal deelfonds;
5. De restantkredieten uit 2017, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van
€ 1.148.429 beschikbaar te stellen in 2018.
e. Kaderbrief 2018-2019
De raad besluit (1329389) conform voorstel (1329384):
1. De 1e Tussenrapportage 2018 inclusief bijlagen vastte stellen;
2. De programmabegroting 2018 te wijzigen met de volgende punten:
Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 4.862.200;
Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 130.000;
Programma Buitenruimte te verhogen met € 28.600;
Programma Financiën te verhogen met € 30.826.900;
Programma Educatie te verhogen met € 53.700;
Programma Sociaal domein te verlagen met € 387.100;
In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' een bedrag van
€ 24.801.200 te verwerken.
3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2018 met de bijbehorende inzet van reserves en
voorzieningen vast te stellen;
4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2018 en de voltooide moties af te sluiten.
5. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2019, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als
kader te beschouwen voor de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

f. Benoeming leden werkgeverscommissie
De raad besluit (1337724):
Te benoemen in de werkgeverscommissie van de griffier:
- De heer M. Bianchi
- Mevrouw W. Verduijn
Mevrouw M. Vergouwe
g. Benoeming M. Rombout lid agendacommissie
De raad besluit (1338765):
Mevrouw M. Rombout te benoemen als lid van de agendacommissie.
h. Beëindiging benoeming burgerlid J. Voortmeijer
De raad besluit f1338211):
De benoeming van de heer J.C. Voortmeijer (Leefbaar Albrandswaard) tot burgerlid te beëindigen.
i. Benoeming afvaardiging leden Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
De raad besluit (1338946):
De benoeming van mevrouw J.G. Ram als lid van de Vervoersautoriteit MRDH in te trekken;
- Mevrouw J.G. Ram te benoemen als lid van de Rekeningencommissie MRDH;
- Mevrouw M. Blok te benoemen als lid van de Vervoersautoriteit MRDH;
- Mevrouw S.R.W. Voogdgeert te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Rekeningencommissie MRDH.
j. Wijziging rechtspositieregelingen griffie jan. 2017 t/m mei 2018
De raad besluit (1337444):
1. De gewijzigde regeling "Melden vermoeden misstand (Klokkenluiderregeling) 2016" vast te
stellen met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 onder gelijktijdig intrekking van de regeling
“Melden vermoeden misstand (Klokkenluiderregeling) 2014" (1337445);
2
De gewijzigde regeling “Individueel Keuzebudget 2018" vast te stellen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2018 onder gelijktijdige intrekking van de regeling “Individueel Keuzebudget
2017" (1337446);
3. Het Sociaal statuut 2018-2021 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018
(1337447).
met dien verstande dat:
- daar waar staat “Het dagelijks bestuur (van de Gemeenschappelijke regeling BARorganisatie)" dient te worden gelezen "de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij
delegatie "de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard";
- daar waar staat “Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie" of "BAR-organisatie" dient te
worden gelezen “gemeente Albrandswaard";
- daar waar staat “BAR-directieraad" of “BAR-directieteam" dient te worden gelezen “de raad
van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie “de werkgeverscommissie van de raad van de
gemeente Albrandswaard";
- daar waar staat “de voorzitter van de BAR-directieraad" dient te worden gelezen “de voorzitter
van de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie “de voorzitter van de
werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard";
- daar waar staat “de werkgever" dient te worden gelezen “de raad van de gemeente
Albrandswaard" of bij delegatie “de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente
Albrandswaard";
- daar waar staat “de leidinggevende", “de domeindirecteur" of “het afdelingshoofd" dient te
worden gelezen “de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie “de
werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard” of bij mandaat “de
griffier";
- en daar waar staat “gelet op artikel 33b Wet gemeenschappelijke regelingen" deze verwijzing
vervalt.
k. Wijzigingen 2016 tm 2018 CAR-UWO Griffie
De raad besluit (1337451):
de inhoud van de volgende LOGA-brieven en LOGA-bijlagen vast te stellen en de wijzigingen op
te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie van de gemeente Albrandswaard;

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

7.

LOGA-brief van 10 november 2016 met kenmerk U201601310 over de invoering van het
individueel keuzebudget (IKB), met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337452);
LOGA-brief van 24 november 2016 met kenmerk U201601499 over de nieuwe collectieve
zorgverzekering, met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337453);
LOGA-brief van 23 januari 2017 met kenmerk U201700032 over de invoering van het
individueel keuzebudget (IKB), met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337454);
LOGA-brief van 10 maart 2017 met kenmerk U201700198 over de
verplaatsingskostenregeling van verhuisplichtige ambtenaren, met terugwerkende kracht per 1
januari 2017(1337455);
LOGA-brief van 7 juni 2017 met kenmerk U201700464 over technische wijzigingen in de CARUWO, deels met terugwerkende kracht per 1 oktober 2016 en deels per 1 januari 2017
(1337456);
LOGA-brief van 9 oktober 2017 met kenmerk U201700653 over de wijziging van de
salarisbedragen, toepassing van het wettelijk minimumloon en het individueel keuzebudget
(IKB), met terugwerkende kracht per 1 mei 2017 (1337457);
LOGA-brief van 9 oktober 2017 met kenmerk U201700735 over wijzigingen van verschillende
CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018, met terugwerkende kracht per 1 januari 2018
(1337458);
LOGA-brief van 20 november 2017 met kenmerk U201700829 over het loopbaanadvies, met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 (1337459);
LOGA-brieven van 20 november 2017 met kenmerk U201700897 en van 18 december 2017
met kenmerk U201700977 over de reparatie van de WW-versoberingen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2018 (1337460).

ZIENSWIJZE BEGROTING 2019 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP
De raad besluit (1332907) conform voorstel (1332905):
1. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
2. Opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
3. De financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2018 te verwerken in de 2de
tussenrapportage 2018.
De heer Steger (NAP) dient motie I “financiën op orde" in met als strekking dat het college wordt
opgeroepen dat ieder raadsvoorstel moet worden voorzien van een reëel dekkingsvoorstel voordat de
stukken naar de raad gaan. De motie (1340476) wordt ingetrokken.
Mondeling amendement om beslispunt 3 te wijzigen in de “De financiële consequenties van de
gewijzigde begroting 2018 te dekken uit de reserve Sociaal Domein". Het amendement wordt unaniem
aangenomen. Net als het raadsbesluit.

8.

ONTWIKKELING DOMEIN MAATSCHAPPIJ
Stemming over het voorstel:
Voor: 18 (WD, Leefbaar Albrandswaard, CDA, EVA, GroenLinks, CU-SGP en Stem Lokaal)
Tegen: 1 (NAP)
Het voorstel is daarmee aangenomen.
De raad besluit (1327032) conform voorstel (1325390):
1. In te stemmen met de analyse van domein Maatschappij;
2. De verhoging van de BAR bijdrage als volgt te dekken:
- voor 2018 en 2019 het autonome deel uit het programma sociaal domein € 293.057;
- voor 2018 voor de versterking en borging van de interne beheersing en frictiekosten te
dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein a € 362.926;
- voor 2019 voor de versterking en borging van de interne beheersing en frictiekosten te
dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein a € 267.080.

9.

VASTSTELLING MEERJAREN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGSPROJECTEN (MPO) 2018
De raad besluit (1327032) als hamerstuk conform voorstel (1325108):
1. Geheimhouding op het MPO 2018 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform artikel 25
gemeentewet en artikel 10, tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te bekrachtigen. De gemeente
schaadt haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt.
Denkt u aan onderhandelingsposities en aanbestedingstrajecten;
2. Het MPO 2018 Hoofdrapportage en het MPO 2018 Projectenboek vast te stellen;
3. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve een afdracht te doen ten gunste van de
verliesvoorziening ad € 164.000;
4. In te stemmen met de herziende grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2018;
5. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de grondexploitaties;
6. De financiële consequenties vanuit het MPO 2018 op te nemen in de programmabegroting 2018.

10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN ACHTERDIJK 5-7
De raad besluit (1332594) als hamerstuk conform voorstel (1332587):
1. De schriftelijk ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de samenvatting en beantwoording van de zienswijze en deze deels
(on)gegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bijlage "nota zienswijze plan “Achterdijk 5-7
Rhoon";
3. Vast te stellen het bestemmingsplan “Achterdijk 5-7 Rhoon" waarbij het plan, ten opzichte van het
ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan op het onderdeel watergang gewijzigd wordt
vastgesteld, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende “nota zienswijze Achterdijk 5-7
Rhoon.
11. ZIENSWIJZE BEGROTING 2019 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE (NRIJ)
De raad besluit (1331543) als hamerstuk conform voorstel (1331670);
1.1 In te stemmen met de voorgelegde concept programmabegroting 2019 van het Natuur-en
Recreatieschap IJsselmonde ;
1.2 De (instemmende) zienswijze, met kenmerk 1331543, vast te stellen;
2. Met deze zienswijze nadrukkelijk aandacht te vragen rond de punten zoals opgenomen in de
intentieovereenkomst rond de bestuurlijke ontwikkeling en opgave rond het NRIJ tot 2026.
12. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN ZWAARDIJK
De raad besluit (1332916) als hamerstuk conform voorstel (1332915):
Een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het bouwplan tot het uitbreiden van het
kinderdagverblijf op het perceel Zwaardijk 17 te Poortugaal.
12A. KADERBRIEF 2018-2019
De fracties EVA en CU-SGP dienen motie II “Veilig Verkeer Albrandswaard” in met de volgende
strekking;
roept het college op om:
•

•

De resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de bewoners van Albrandswaard en
samen met inwoners en de gemeenteraad een realiseerbaar plan te maken met de
belangrijkste knelpunten voor de komende vier jaar;
Maak in begroting een duidelijke vertaling van deze ambitie, zodat inwoners weten dat zij
serieus genomen worden.

De fracties EVA, GroenLinks en CU-SGP dienen motie III “Gratis OV" in met de volgende strekking;
verzoekt het college om:
•

Bij de begrotingsbehandeling 2019 in oktober dit jaar aan de raad een voorstel te doen
toekomen waarin een vervoersmodel is uitgewerkt voor alle Albrandswaarders met een sociaal
minimum inkomen, die omwille van de bovenstaande overwegingen gratis OV nodig hebben,
wat de kosten hiervan zijn, hoe dit gedekt kan worden in de begroting en hoe de uitvoering
hiervan is geborgd.

•

De resultaten en de inhoudelijke uitwerking van het gevolgde proces te delen met de raad,
zodat de raad vervolgens tijdig een afweging kan maken.

Na een schorsing wordt de motie III “Gratis OV" aangepast en raadsbreed ingediend met de strekking
het college te verzoeken om:
•
•

Bij het uitwerken van het vervoersmodel rekening te houden met alle minima.
De resultaten en de inhoudelijke uitwerking van het gevolgde proces te delen met de raad,
zodat de raad vervolgens tijdig een afweging kan maken.

De fracties EVA, GroenLinks en CU-SGP dienen motie IV “Duurzaamheidsfonds Albrandswaard” in met
de volgende strekking;
verzoekt het college om:
•
•

De mogelijkheid voor het instellen van een duurzaamheidsfonds uit te werken voor de
totstandkoming van de duurzaamheidsagenda 2019;
Het duurzaamheidsfonds Albrandswaard al vast op te nemen in de begroting Albrandswaard
2019-2023

Na een schorsing wordt de motie IV “Duurzaamheidsfonds Albrandswaard" aangepast met de volgende
strekking;
verzoekt het college om:
•

De mogelijkheid voor het instellen van een duurzaamheidsfonds uit te werken voor de
totstandkoming van de duurzaamheidsagenda 2019.

De fracties EVA en CU-SGP dienen motie V “Woningbouw: anticiperen of reageren?" in met de
volgende strekking;
roept het college op om:
•
•
•

In het collegewerkprogramma duidelijk aan te geven wat het doel en het resultaat moet zijn van
de bouwambities en welke positie zij in de regio in wenst te nemen;
Aan te geven hoe zij Albrandswaarders en de gemeenteraad een stem gaan geven bij het
bepalen van onze positie in de regio;
Met de raad een discussie te starten hoe wij als gemeente zelf de regie kunnen houden over de
bouwgrenzen van Albrandswaard.

De fracties EVA, GroenLinks en CU-SGP dienen motie VI “Versterken biodiversiteit in openbare ruimte"
in met de volgende strekking;
verzoekt het college om:
•

•
•

om het versterken van de biodiversiteit onder insecten nadrukkelijk ook te zien als het naar een
hoger niveau trekken van het groenonderhoud en beheer, en daarmee tevens een goed
voorbeeld stelt voor inwoners;
om in de contacten met bewoners, lokale natuurverenigingen en boeren nadrukkelijk samen het
gesprek aan te gaan over dit onderwerp;
zich actief in te zetten voor een bijen- en insectenvriendelijk beheer van de openbare ruimte en
dit verwerkt in het beleid, waarbij instandhouding en het vergroten van de biodiversiteit
vooropstaat, en de gemeenteraad informeert over de voortgang;

De fracties GroenLinks, EVA, CU-SGP en NAP dienen motie VII "Reduceren restafval en stimuleren van
afvalscheiding in Albrandswaard" in met de volgende strekking;
roept het college om:

•
•
•

een ambitieus afvalstoffenbeleid te ontwikkelen waarmee de afgesproken doelstelling wel wordt
behaald en op duurzame gedragsverandering wordt ingezet;
dit beleid vooral niet top-down uit te voeren, maar in een procesvorm waar inwoners onderdeel
van uitmaken zodat het ook daadwerkelijk een succes kan worden;
dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid in het collegewerkprogramma uit te werken en dit zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk bij de behandeling van de begroting van 2019, in de gemeenteraad te
presenteren.

Na een schorsing wordt de motie VII “Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in
Albrandswaard" aangepast met de volgende strekking;
roept het college om:
•
•
•

een ambitieus afvalstoffenbeleid te ontwikkelen waarmee de afgesproken doelstelling wel wordt
behaald en op duurzame gedragsverandering wordt ingezet;
dit beleid vooral niet top-down uit te voeren, maar in een procesvorm waar inwoners onderdeel
van uitmaken zodat het ook daadwerkelijk een succes kan worden;
dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid in het collegewerkprogramma uit te werken en dit zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk bij eind Q4 2018. in de gemeenteraad te presenteren.

De kaderbrief wordt unaniem vastgesteld.
Over de moties worden als volgt besloten:
•

motie II “Veilig Verkeer Albrandswaard" (134047)
Voor: WD, EVA, StemLokaal, CDA, NAP, GroenLinks, CU-SGP (16)
Tegen: Leefbaar Albrandswaard (3)
De motie is aangenomen.

•

motie III “Gratis ONT (1340479)
Voor: unaniem (19)
Tegen:
De motie is aangenomen.

•

motie IV “Duurzaamheidsfonds Albrandswaard" (1340480)
Voor: unaniem (19)
Tegen: De motie is aangenomen.

•

motie V “Woningbouw: anticiperen of reageren?" (1340483)
Voor: unaniem (19)
Tegen:
De motie is aangenomen.

•

motie VI “Versterken biodiversiteit in openbare ruimte" (1340481)
Voor: EVA, NAP, GroenLinks, CU-SGP (7)
Tegen: WD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (12)
De motie is verworpen.
motie VII “Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard"

Voor: unaniem (19)
Tegen:
De motie is aangenomen.

13. SLUITING
De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 1 oktober 2018
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Motie: financiën op orde
Constaterende dat
•
•

Er een raadsvoorstel op de agenda staat zonder een gedegen dekkingsvoorstel.
Er als dekkingsvoorstel een voorschot genomen wordt op een mogelijke toekomstige

/

meevaller.
Spreekt als zijn mening uit dat

De basis voor een financieel gezonde gemeente begint bij raadsvoorstellen die voorzien zijn van een
dekkingsvoorstel, zo komen we als gemeenteraad niet voor verrassingen te staan.
Roept het college op
•

leder raadsvoorstel te voorzien van een reëel dekkingsvoorstel voordat de stukken naar de
raad gaan.

/

/
En gaat over tot de orde van de dag

/

Motie
Voor:

(rom.cijfer): TT

Tegen:

^ V ^

Aangenomen / verworpen

\

ÖM7)

Christen Unie SGP
Albrandswaard

Politieke motie
Indieners

Motie Veilig Verkeer Albrandswaard
Fractie EVA. fractie Christenunie/ SGP

Vergadering

Raadsvergadenng 2 juli 2018

Constaterende dat:
• Het coalitiedocument veel aandacht besteedt aan veilig verkeer in Albrandswaard en een
enorme ambitie laat zien die veel investeringen zullen vergen;
•

EVA dezelfde ambitie heeft, maar een aantal andere concrete verkeerssituaties voor ogen
heeft, en streeft naar een gemeente waarin fietsers, voetgangers en mensen te paard zich
veilig op de openbare weg kunnen bewegen;

•

Meerdere partijen in deze Raad in hun verkiezingsprogramma's hun kiezers hierover
duidelijke beloften hebben gedaan;

•

Uit de enquête, gehouden onder inwoners in 2017, weer andere verkeerssituaties genoemd
worden waar de veiligheid moet worden vergroot;

Overwegende dat:
• Dat verkeersveiligheid iets is dat bij inwoners enorm leeft en waar draagvlak voor
veranderingen in de verkeerssituatie enorm belangrijk is;
•

Er in 2017 veel inzet is gepleegd om bij bewoners op te halen wat verbeterd moet worden;

•

Dat de uitkomst van deze studie/enquête niet gecommuniceerd is met inwoners van
Albrandswaard.

Roept het college op om:
• De resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de bewoners van Albrandswaard en
samen met inwoners en de gemeenteraad een realiseerbaar plan te maken met de
belangrijkste knelpunten voor de komende vier jaar;
• MaaMn begroting een duidelijke vertaling van deze ambitie, zodat inwoners weten dat zij
serieus genomen worden.
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Gratis OV
EVA, GroenLinks, CU/SGP, WD, CDA, Leefbaar Albrandswaard,
NAP en Stem Lokaal

Politieke motie
Indiener

Raadsvergadering 02 juli 2018
vergadering
Constaterende dat:
• De coalitie inzet op een openbaar vervoer wat voor inwoners met een minimum
inkomen financieel bereikbaar is;
• In het verkiezingsakkoord ingezet wordt op het onderzoeken van de
financierbaarheid van een RET vervoersmodel voor alleen oudere minima, ter
bestrijding van eenzaamheid.
• Ook andere doelgroepen die langdurig van een minimuminkomen rond moeten
komen erg gebaat kunnen zijn bij (tijdelijk) gratis OV;

Overwegende dat:
• Door de invoering van de participatiewet en de invoering van de WMO er steeds
meer wordt verwacht van burgers ten aanzien van activiteit en mobiliteit;
• Gratis openbaar vervoer voor Albrandswaarders met een sociaal minimum inkomen
bijdraagt aan het vergroten van het welzijn, de arbeidsmobiliteit vergroot, de sociale
participatie en ook het sociale isolement kan doorbreken
• Vanuit de WMO voor veel ouderen, zonder mogelijkheden voor eigen vervoer, al een
mogelijkheid is om gebruik te maken van het WMO-vervoer, voor ritten in de regio;

Verzoekt het college om:
• Bij het uitwerken van het vervoersmodel rekening te houden met alle minima.
• De resultaten en de inhoudelijke uitwerking van het gevolgde proces te delen met de
raad, zodat de raad vervolgens tijdig een afweging kan maken
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duurzaamheidsfonds Albrandswaard
EVA, GroenLinks CU/SGP

vergadering

Raadsvergadering 2 juli 2018

Constaterende dat:
•

Albrandswaard op dit moment geen eigen financieringsvorm aanbiedt om bedrijven,
instellingen en inwoners te stimuleren verder te investeren in duurzaamheid;

•

Het coalitiedocument 2018-2022 een aantal duurzaamheidsambities laat zien op het gebied
van alledaagse zaken als afval scheiden en energiebesparing;

•

Vanuit de gemeenteraad tevens veel aandacht is voor duurzaamheid, zoals recent nog de
oproep deel te nemen aan het leerprogramma van het Rijk op het gebied van gasloos
maken van bestaande wijken;

•

Het interbestuurlijk Programma van het Rijk gemeenten nadrukkelijk oproept om:
Samen aan de slag te gaan voor het klimaat, door onder meer een C02-reductie tot 49 % in
2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021 en
30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-ready’.
Bij de inrichting van het land rekening te houden met klimaatverandering.
Naar een vitaal platteland te gaan, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw
zonder ongewenste risico's voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.

Overwegende dat:
•

Het onderwerp duurzaamheid het de komende jaren nodig heeft dat er geëxperimenteerd,
geleerd en geïnnoveerd wordt;

•

Voor het halen van gemeentelijke en landelijke overheidsdoelen op het gebied van
duurzaamheid draagvlak onder bedrijven, instellingen en inwoners voorwaardelijk is;

•

De financiële drempel voor bedrijven, instellingen en inwoners soms te hoog is om te
prikkelen tot investeren in duurzaamheid of het ontwikkelen van innovatieve ideeën en een
dergelijk fonds net het juiste zetje kan geven;

•
•

De lopende begroting weinig financiële ruimte biedt voor het vullen van een fonds;
Het duurzaamheidsfonds gevuld kan worden vanuit de risicoverlaging van de SEVP en de
verkoop van de Eneco-aandelen;

Verzoekt het college om:
• De mogelijkheid voor het instellen van een duurzaamheidsfonds uit te werken voor de
totstandkoming van de duurzaamheidsagenda 2019.
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Motie woningbouw: anticiperen of reageren?
Fractie EVA, CU/SGP

Raadsvergadering 2 juli 2018
vergadering
Constaterende dat
Het coalitie akkoord een duidelijke ambitie heeft om te bouwen in Albrandswaard;
Deze ambitie zich richt op vooral jongeren, starters, ouderen en
woningbouwcorporaties, waarmee zij aangeeft zich vooral te richten op betaalbare
(sociale) (huur) woningen,
Dat de projecten die op dit moment in ontwikkeling/aanbouw zijn vooral
koopwoningen in de vrije sector betreft en dus haaks staan op deze ambitie,
Dat de druk om woningen te bouwen vanuit de regio, provincie en het rijk alleen
maar toeneemt,
Overwegende dat
• Het belangrijk is om als Albrandswaard een stevige positie in te nemen richting regio
en Provincie wanneer het gaat om onze grenzen van bouwmogelijkheden en de rol
die Albrandswaard wil spelen in de regio;
• De ambitie uit het coalitieakkoord niet aangeeft of dit een antwoord is op die druk uit
de regio, provincie en Rijk en daarmee dus ook niet aangeeft wat onze positie in de
regio wordt
• Onduidelijk blijft of college deze ambities wil realiseren in de eerder door de raad
vastgestelde uitwerklocaties, of ook daarbuiten woningbouw wil realiseren;
• Inwoners aan de ene kant vragen om woningen voor jongeren, starters en ouderen,
maar aan de andere kant ook de dorpse schaal en karakter wensen te behouden,
waarmee een tegenstrijdig belang duidelijk wordt;
• De stem van de inwoners over de toekomst van Albrandswaard gehoord moet
worden.
Roept het college op om:
• In het collegewerkprogramma duidelijk aan te geven wat het doel en het resultaat
moet zijn van de bouwambities en welke positie zij in de regio in wenst te nemen;
• Aan te geven hoe zij Albrandswaarders en de gemeenteraad een stem gaan geven
bij het bepalen van onze positie in de regio;
• Met de raad een discussie te starten hoe wij als gemeente zelf de regie kunnen
houden over de bouwgrenzen van Albrandswaard
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Versterken biodiversiteit in openba re ruimte
Fractie EVA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP

vergadering

Raadsvergadering 2 juli 2018

Constaterende dat:
•

Berichten over de alarmerende achteruitgang van bijen en andere bestuivende insecten
elkaar rap opvolgen, zoals het Duits-Engels onderzoek in samenwerking met Radboud
Universiteit dat tot de conclusie komt dat er in 27 jaar een afname van insecten is
vastgesteld van 76%.

•

Minister Schouten haar zorgen uitsprak over de forse afname van insecten en opdracht
heeft gegeven tot nader onderzoek;

•
•

75% van onze voedselgewassen afhankelijk is van bestuivende insecten;
Minder insecten leidt tot verstoring van de voedselketen wat in dit geval grote gevolgen
heeft voor amfibieën, vogels en uiteindelijk ook voor ons mensen;

•

De oorzaken van deze achteruitgang divers is, maar dat intensivering en homogenisering
van het landgebruik, het gebruik van meer stikstof en fosfaat, het enorme gebruik van
insecticiden een belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van het bloemenaanbod en
soortenrijkdom aan kruiden waar de insecten onder andere afhankelijk van zijn;

•

Het coalitiedocument vanuit 'duurzaamheid' niet in gaat op deze grote ontwikkelingen
onder de kleinste dieren en dat we ook vanuit 'groen' geen aanknopingspunten zien waaruit
blijkt dat het college deze ontwikkeling gaat vertalen in beleid;* •

Overwegende dat
•

Albrandswaard als kleine gemeente het tij niet in zijn eentje kan keren, maar wel degelijk
lokaal het verschil kan maken;

•

behoud van leefomgeving en biodiversiteit van insecten afhankelijk is van onder meer goed
bodembeheer, de aanwezigheid van bloemen- en akkerranden en duurzame
gewasbescherming en daarom ingebed moet zijn ons beheer van de openbare ruimte;

•

het college het groenbeheer naar een hoger niveau wil trekken, maar daarbij vooral als doel
heeft meer met bewoners samen te werken;

•

met eenvoudige aanpassingen in het groenbeheer kunnen al grote stappen worden gezet,
zoals bijvoorbeeld minder maaien, gedeeltelijk maaien en maaien op het juiste moment,
voorkomen dat bestrijdingsmiddelen worden ingezet, bewuste plantenkeuze in bermen
(paardenbloem) en het aanleggen van ecologische bermen

verzoekt het college:
• om het versterken van de biodiversiteit onder insecten nadrukkelijk ook te zien als het naar
een hoger niveau trekken van het groenonderhoud en beheer, en daarmee tevens een goed
voorbeeld stelt voor inwoners;
• om in de contacten met bewoners, lokale natuurverenigingen en boeren nadrukkelijk
samen het gesprek aan te gaan over dit onderwerp;
• zich actief in te zetten voor een bijen- en insectenvriendelijk beheer van de openbare ruimte
en dit verwerkt in het beleid, waarbij instandhouding en het vergroten van de biodiversiteit
ipstaat, en de gemeenteraad informeert over de voortgang;
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Albrandswaard

MOTIE
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard
De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d d maandag 2 juli 2018
Constaterende dat
• in het coalitieakkoord beschreven staat dat de coalitie wil inzetten op een effectievere
scheiding van afval;
• in de kaderbrief 2018-2019 echter vermeld staat dat het speerpunt 'Beter Scheiden.
Minder Afval niet succesvol kan worden voltooid
Overwegende dat
• de gemeente Albrandswaard het bestuursakkoord Verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' heeft ondertekend,
• in dit akkoord voor 2020 het doel is gesteld in de gemeente het restafval te verminderen
tot 100 kilo per inwoner per jaar en de afvalscheiding te verhogen tot 75%;
• beide doelstellingen voor de gemeente Albrandswaard mijlenver uit het zicht liggen;
• dit er niet alleen voor zorgt dat Albrandswaard een grote vervuiler blijft, maar ook dat de
afvalstoffenheffing voor onze inwoners duurder zal worden.
Roept het college op, om
• een ambitieus afvalstoffenbeleid te ontwikkelen waarmee de afgesproken doelstelling wel
wordt behaald en op duurzame gedragsverandering wordt ingezet;
• dit beleid vooral niet top-down uit te voeren, maar in een procesvorm waar inwoners
onderdeel van uitmaken zodat het ook daadwerkelijk een succes kan worden;
• dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid in het collegewerkprogramma uit te werken en dit zo
spoedig mogelijk, maar uiteriijk eind Q4 2018, in de gemeenteraad te presenteren.
En gaat over tot de orde van de dag
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