Gemeente
Albrandsuuaard
VERSLAG RAADSVERGADERING 18 DECEMBER 2017
(greenvalleynr. 3513)
Aanwezig:
R. Moret (WD)
R. F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
S. M. Remijn-Korteweg (WD)
M. Vergouwe (EVA)
T. W. van der Knaap (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)
L H. Goudriaan (NOVA)
P P. Moors (griffier a.i.)
R. van Zijl (plv. voorzitter)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de Leeuwe
Afwezig: H.C. Wagner (voorzitter), M. Bianchi (WD), V.H. Spruit-Remijn (WD) en M. Blok-Scheffers (EVA)

1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
De heer Wagner heeft zich helaas wegens ziekte moeten afmelden.
De heer Bianchi, mevrouw Spruit en mevrouw Blok hebben een bericht van verhindering gestuurd. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld.

3.

VRAGENHALFUUR
Fractie EVA heeft mondelinge vragen ingediend over het herinrichtingsplan Rhoonse Stort.
De vragen worden door wethouder Goedknegt beantwoord.

4.

VASTSTELLING VERSLAG 20 NOVEMBER 2017
Het verslag van de raadsvergadering van 20 november 2017 (1296819) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1296840) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6.

HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van:
a. Algemene Plaatselijke Verordening 2017
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De raad besluit (1284330) conform voorstel (1284221):
Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017 (kenmerk 1285726).
b. Regionaal beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
De raad besluit (12802031 conform voorstel (1280201):
Vast te stellen Regionaal Beleidsplan 2018 - 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
(1280211).
c. Zienswijze oprichting Stichting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond;
De raad besluit (12825991 conform voorstel (1282574):
Een zienswijze, met kenmerk 1282587, in te dienen op het voorgenomen besluit tot oprichting van de
stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018 vast te stellen. De voorgestelde inhoud
van de zienswijze is:
we verwachten dat het algemeen bestuur met de oprichting van de stichting Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond zal blijven sturen op meer slagkracht, kwaliteit van dienstverlening en eenduidigheid in de
samenwerking met lokale gemeenten. We benadrukken het belang van monitoring en een tussentijdse
midterm review.
d. Belastingtarieven en belastingverordeningen 2018;
De raad besluit (1264590, 1264591, 1264589, 1264592, 1264594, 1265554) conform voorstel
(1262588):
Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
1. Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018 (1264590);
2. Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018 (1264591);
3. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018 (1264589);
4. Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018 1264592);
5. Verordening en tarieventabel Leges 2018 (1264594);
6. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 (1265554).
e. Krediet realisatie nieuwbouw Stationsstraat in Rhoon;
De raad besluit (1282814) conform voorstel (1282814):
Ten behoeve van de 1e fase van realisatie nieuwbouw huisvesting gemeente een krediet beschikbaar te
stellen van € 6.000.000,-- en de kapitaallasten te dekken uit het bestaande huisvestingsbudget van €
330.000,-.
f. Aankoop grond Wijkpark Valckesteijn (Poortugaal);
De raad besluit (1288230) conform voorstel (1288222):
Een investeringskrediet van € 34.410 in 2017 beschikbaar te stellen voor de aankoop van het perceel
A2047 Poortugaal, beter bekend als Wijkpark Valckesteijn.
g. Aanbevelingen Rekenkamer rapport Centrumontwikkeling Rhoon;
De raad besluit (1287644) conform voorstel (1287643):
1. De aanbevelingen uit het Rapport Analyse gang van zaken totstandkoming Centrum Rhoon
(1267805) aan het college over te nemen, waarvan de voornaamste is om meer ‘checks and
balances' in ruimtelijke projecten en initiatieven van derden in te bouwen;
2. De rekenkamercommissie dank zeggen voor de presentatie van het rapport.
h. Aanpassen re-integratieverordening Albrandswaard in verband met wijziging Participatiewet
voor Beschut werk;
De raad besluit (1280663) conform voorstel (1281052):
Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Albrandswaard 2017.
i. Benoeming de heer drs. L. Groenenboom tot griffier van de gemeenteraad van Albrandswaard
De heer Van Praag dankt de leden van de advies- en selectiecommissie voor hun positieve inbreng in de
voorspoedig verlopen sollicitatieprocedure.
De raad besluit (1296907):
1. de heer P.P. Moors als griffier ad interim per 1 februari 2018 eervol ontslag te verlenen;
2. de heer drs. L. Groenenboom met ingang van 1 februari 2018 tot griffier van de gemeenteraad van
Albrandswaard te benoemen.
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7.

BEËDIGING DE HEER DRS. L. GROENENBOOM TOT GRIFFIER VAN DE GEMEENTERAAD VAN
ALBRANDSWAARD
De heer Groenenboom legt de belofte af in handen van de voorzitter.
De voorzitter:
“Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van dit ambt aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal
geven of beloven.
Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn ambt iets te
doen ofte laten.
Ik beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste
vermogen zal volbrengen.
Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd
of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen,
aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.”
De heer Groenenboom: “Dit verklaar en beloof ik.”
De vergadering wordt kort geschorst om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de heer
Groenenboom te feliciteren met zijn benoeming.

8.

VOORBEREIDINGSBESLUIT HOF VAN SPUI FASE 2.
De heer Steger dient een mondeling amendement in waarin wordt voorgesteld het woord
“planverbeelding” te wijzigen in “plankaart”.
Het amendement wordt met 14 stemmen voor (WD 4; EVA 2; NOVA 1; NAP 2; PvdA 2; CDA 2;
CU/SGP 1) en 3 stemmen (Stem Lokaal 3) tegen.
De raad besluit (1279448) met inbegrip van de wijziging op grond van het amendement (1279443):
Voor plangebied “Hof van Spui fase 2” een voorbereidingsbesluit te nemen overeenkomstig bij dit besluit
behorende plankaart.

9. SLUITING
De voorzitter sluit om 20.35 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 5 februari 2018.

drs. Hans-Christoph Wagner
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