
Gemeente
Albrandsujaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 11 JUNI 2018
(greenvalleynr. 20475)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
S.M. Remijn-Korteweg (WD)
R. Verduyn (WD)
E. van der Klooster (WD)
J.G. Ram-van Mourik (VVD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Rombout (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
F. B. van der Stam (Stem-Lokaal)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T. M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
S. van der Kaaij (CDA)
L.H. Goudriaan (CDA)
F. P. van Zaaien (CU/SGP)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)

L. Groenenboom (griffier)
H.C. Wagner (voorzitter)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, B.P. Boender, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig:
T. W. van der Knaap (EVA)
L.A. Padmos (PvdA)
R.A. Steger (NAP)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Padmos 
(PvdA), de heer Van der Knaap (EVA) en de heer Steger (NAP) hebben zich afgemeld.

2. SPREEKRECHT
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld.

3. VRAGENHALFUUR
De fractie EVA stelt vragen over een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties over aardgasvrije wijken. Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen.

4. VASTSTELLING VERSLAG 14 en 28 MEI 2018
De verslagen van de raadsvergadering van 14 en 28 mei 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1335054) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
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6. HAMERSTUKKEN

a. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR);
De raad besluit (1327828) conform voorstel (1327827):

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, 
waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

b. Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD-RR;
De raad besluit (1318586) conform voorstel (1318585):

1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond en
2. bijgevoegde zienswijze met kenmerk 1322458 te versturen naar de GGD Rotterdam- 
Rijnmond.

c. Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio 
Rotterdam Rijnmond (VRR);

De raad besluit (1330011) conform voorstel (1330092):
1. Geen opmerkingen te maken over de 1e begrotingswijziging 2018 VRR;
2. Aandacht te vragen voor een vroegtijdige communicatie over de te nemen 
(beheer)maatregelen en de impact op de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2019;
3. Aandacht te vragen voor welke beheersmaatregelen er genomen worden om de 
investeringsplanning te stabiliseren waarvoor er minder investeringen doorschuiven bij de 
begroting 2019;
4. Hiervoor de zienswijze (1330150) vast te stellen.

d. Zienswijze begroting 2019 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW);

De raad besluit (13263619) conform voorstel (1326604):
1. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling SVHW in 
te dienen;
2. De bijgevoegde antwoordbrief met nummer 1326620 te versturen aan het Dagelijks Bestuur 
van SVHW.

e. Verlenen verklaring van geen bezwaar bouwplan Slotsedijk 190;
De raad besluit (1327822) conform voorstel (1326727):

Een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het bouwplan tot het uitbreiden van de 
woning en de schuur op het perceel Slotsedijk 190 te Poortugaal

f. Benoeming burgerleden;
De raad besluit () te benoemen tot burgerleden:

1. De benoeming tot burgerlid te beëindigen van
• De heer F.M.J. Hollants (Leefbaar Albrandswaard)
2. Te benoemen tot burgerleden:
• De heer D. Groenenboom (Stem Lokaal)
• Mevrouw J.C. Hoedemans-Bosch (Leefbaar Albrandswaard);

• De heer C.J. van Toornburg (CDA);
g. Benoeming vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen.
De raad besluit (1336456):

1. Op voordracht van het college de heer L.M. Heezen als lid en mevrouw M.P.C. van Ginkel - 
van Maren als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde te benoemen;
2. Op voordracht van het college de heer H.C. Wagner als lid en de heer M.C. Goedknegt als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag 
te benoemen;

6A MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De heer Scharink (GroenLinks) dient de motie Aardgasvrije wijken (motie I) in.

De motie roept het college op, om
• Vóór 1 juli 2018 aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat het college van Albrandswaard in ieder 

geval mee wil doen aan het leerprogramma rondom de proeftuinen aardgasvrij maken die in 2018 zullen 
starten;
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GROENLINKS
MOTIE

Aardgasvrije wijken

Naar aanleiding van het ingekomen stuk '11117 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.Aardgasvrije wijken' onder agendapunt 5.

De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d d. maandag 11 juni 2018,

Constaterende dat
• De Rijksoverheid wil starten met proeftuinen voor aardgasvrije wijken en (1) hier een 

subsidie van 90 miljoen euro voor beschikbaar stelt en (2) een leerprogramma rondom het 
gasvrij maken van woningen aanbiedt;

• In het coalitieakkoord 2018-2022 is uitgesproken dat Albrandswaard in 2050 COrneutraal 
wil zijn:

• ln hetzelfde coalitieakkoord het aardgasvrij maken van woningen nadrukkelijk is genoemd 
voor het behalen van duurzaamheidsdoelen;

• Het opdoen van meer kennis over duurzaamheid, o.a. voor het opstellen van een 
duurzaamheidsagenda. in het coalitieakkoord als noodzakelijkheid wordt beschreven.

Overwegende dat
• Gemeentes die reeds een concreet plan hebben voor het aardgasvrij maken van wijken een 

grotere kans hebben om voor de subsidie in aanmerking te komen;
• Het niet aannemelijk is dat Albrandswaard reeds zo'n duurzaainheidsplan heeft.

Is van mening dat
• Om bovenstaande reden op dit moment deelname aan het leerprogramma van de 

Rijksoverheid de hoogst haalbare ambitie binnen dit onderwerp is;
• Deze deelname aan het leerprogramma, in het kader van de gewenste kennisvergroting rond 

het thema duurzaamheid, voor het college onontbeerlijk is.

Roept het college op, om
• Vóór 1 juli 2018 aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat het college van Albrandswaard 

in ieder geval mee wil doen aan het leerprogramma rondom de proeftuinen aardgasvrij 
maken die in 2018 zullen starten;

• De ambitie uit te spreken voor het aardgasvrij maken van bestaande bouw, waarvan de start 
in 2019,2020 of 2021 ligt, en deze ambitie uit te werken in de begroting van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie (rom.cijfer): X 
Voor: C"

Tegen: CJ
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De ambitie uit te spreken voor het aardgasvrij maken van bestaande bouw, waarvan de start in 2019, 
2020 of 2021 ligt, en deze ambitie uit te werken in de begroting van 2019.

Stemming over motie I:
Voor: 5 (CU/SGP - GroenLinks - EVA (3x))
Tegen: 13 (Stem Lokaal - WD - CDA - Leefbaar Albrandswaard)

7. SLUITING
Voordat hij de vergadering sluit meldt de burgemeester in een verklaring dat hij niet op gaat voor 
herbenoeming als burgemeester in juni 2019.

De voorzitter sluit om 21:10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 2 juli 2018

7

3/4


