
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 5 FEBRUARI 2018
(greenvalleynr. 6075)

Aanwezig:
R. Moret (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
M. Bianchi (WD),
V. H. Spruit-Remijn (WD)
M. Vergouwe (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)
L.H. Goudriaan (NOVA)

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

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaft, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: T.W. van der Knaap (EVA), M. Blok-Scheffers (EVA) en S.M. Remijn-Korteweg (WD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Mevrouw Remijn-Korteweg en de heer Van der Knaap hebben een bericht van verhindering gestuurd. 
Mevrouw Blok-Scheffers is wegens ziekte afwezig, maar ze luistert wel mee.

Aan de agenda wordt agendapunt 6d toegevoegd, geheimhouding stukken Eneco. Eveneens worden 2 
moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Het voorstel om de motie van NAP “statiegeld 
alliantie” als agendapunt 7a en de motie van StemLokaal “zelfstandigheid Albrandswaard” als 
agendapunt 7b aan de agenda toe te voegen, wordt overgenomen. Met inbegrip van deze toevoegingen 
wordt de agenda vastgesteld.

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

3. VRAGENHALFUUR
Er zijn geen vragen ingediend.

4. VASTSTELLING VERSLAG 18 DECEMBER 2017
Het verslag van de raadsvergadering van 18 december 2017 (3513) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
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De raad besluit (1309553) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van:
a. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief 1299950 inzake budgetoverschrijding 

afdeling Vakondersteuning BAR-organisatie;
De raad besluit (1308634):
- Raadsinformatiebrief inzake budgetoverschrijding afdeling Vakondersteuning BAR-organisatie 
(1299950), inclusief de bijlagen (1299963, 1299959, 1299961, 1299962 en 1299960).

b. Voorontwerpbestemmingsplan Achterdijk 5-7;
De raad besluit (1297773) conform voorstel (1291108):
- In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan;
- De bestemmingsplanprocedure op te starten en te doorlopen ten gunste van het project 
Achterdijk 5-7.

c. Nota grondbeleid
De raad besluit (12934551 conform voorstel (1293452):
De “nota Grondbeleid 2018 - 2022” vast te stellen met daarin als belangrijkste doelen:
- Initiatieven uit de markt te stimuleren;
- Initiatieven die bijdragen aan een gemeentelijke ambitie actief te ondersteunen;
- Maatschappelijke zeer gewenste ontwikkelingen alleen over te nemen wanneer de markt dat 
niet doet.

d. Bekrachtigen geheimhouding diverse stukken inzake privatiseringsproces Eneco 
De raad besluit (13112651 de geheimhouding te bekrachtigen op:
1. Rapport AHC Bestuur en Toezicht Eneco vanuit aandeelhoudersperspectief van 20-12-2017;
2. Begeleidende brief RvC/RvB Eneco + Toelichting Eneco van 22-12-2017;
3. Reactie AHC van 11-01-2018 op brief/toelichting RvC/RvB Eneco van 22-12-2017.

7. INDEXERINGSBRIEVEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

De voorzitter van de auditcommissie, de heer Schuitemaker, geeft aan dat in de auditcommissie van 
dinsdag 30 januari het onderwerp "indexeringbrieven" met wethouder Hans van der Graaff is besproken. 
Uit de bespreking zijn een tweetal vragen voortgekomen.

1. Is het voorgestelde indexeringspercentage aan NRIJ van 2.6 % correct wat betreft het college. 
Is daar aanvullende informatie over beschikbaar.

2. Als reactie op de indexeringsbrief van MRDH is de wethouder het niet eens met de gevolgde 
systematiek, eigenlijk is de brief opgesteld door haaglanden zonder betrokkenheid van 
Albrandswaard.

Vraag in auditcommissie: wat is de mening van Barendrecht en Ridderkerk met betrekking tot de brief 
aan MRDH, staan we samen sterk als BAR gemeenten naar MRDH of niet? Wethouder Van der Graaff 
heeft deze vraag staande de raadsvergadering beantwoord.

Mede als gevolg van de late behandeling is het voorstel een briefte versturen aan SVHW met een 
indexeringspercentage van 2.6 % achterhaald. SVHW heeft inmiddels de indexering zelf al vastgesteld 
op 1.6 %. Namens de Auditcommissie dient de heer Schuitemaker een mondeling amendement dat als 
volgt luidt:
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 feb 2018,
Kennisgenomen hebbend van het raadsbesluit “Indexering 2019 gemeenschappelijke regelingen
Albrandswaard ” met BBV nummer 1305823
Besluit:
beslispunt 2a te schrappen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Stemming over het amendement:
Voor: 18 stemmen (unaniem)
Tegen: geen.

Stemming over het voorstel: 
Voor: 18 stemmen (unaniem)
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Tegen: geen.

Het geamendeerde voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1306497) conform voorstel (1305823) en met inachtneming van amendement:
1. In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Openbare Gezondheidszorg-Rotterdam 
Rijnmond (OGZ-RR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) en de GR Jeugdhulp 
Rijnmond (GRJR), over de indexering Begroting 2019.
2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2019 aan:
a) het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ).

7A. MOTIE “STATIEGELD ALLIANTIE”

Motie ingediend door NAP.

Stemming over de motie:
Voor: 18 stemmen (unaniem)
Tegen: geen.

De motie is daarmee aangenomen.

7B. MOTIE “ZELFSTANDIGHEID GEMEENTE ALBRANDSWAARD”

Motie ingediend door StemLokaal.

Stemming over de motie:
Voor: CDA (2), CU/SGP (1), StemLokaal ((3),
Tegen: NAP (2), PvdA(2), EVA (2), NOVA (1), WD (5)

De motie is daarmee verworpen.

8. SLUITING
De voorzitter sluit om 21:22 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 5 maart 2018.
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Motie steun statiegeldalliantie

De gemeenteraad van Albrandswaard, bijeen op 5 februari 2018;

Constaterende dat:

• Zwerfafval een storend, ergerlijk verschijnsel is waartegen met reguliere middelen 
geen kruid gewassen lijkt;

• Plastic en blik restafval niet vanzelf afbreekt en in de natuur een gevaar vormt voor 
flora en fauna;

• PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval;

Overwegende dat:

• Onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET flessen en 
blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt;

• Op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, welke invoering van 
statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft;

• Meerdere gemeentes zich hier al bij hebben aangesloten
• Op 15 maart 2018 de Tweede Kamer debatteert over het statiegeld op blikjes en 

plastic flesjes.
• Via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit Is en daardoor 

met hogere opbrengst gerecycled kan worden;
• Met de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes en PET flessen het 

afvalscheidingspercentage van de gemeente verhoogd wordt;
• Een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede 

Kamer.

Verzoekt het college:

• Namens de gemeente Albrandswaard steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie 
door zich hierbij aan te sluiten.
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vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van S februari 2018 

Motie Zelfstandigheid gemeente Albrandswaard

Overwegende dat:
• Op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘vertrouwen inde toekomst" is gepresenteerd.
• Dat de Rijksoverheid alsmede de Provinciale overheid de intentie heeft om te komen tot herindeling 

van diverse gemeentelijke grenzen
• Er steeds meer berichten in de pers verschijnen over een breuk van de BAR samenwerking
• Dat we van Stem lokaal vinden dat na een moeizame start deze ambtelijke BAR samenwerking prima 

verloopt en dat ook in diversen rapporten is terug te lezen

Is van mening dat:
• De gemeente Albrandswaard een robuuste gemeente is en een samenwerkingen overeenkomst heeft 

binnen de BAR (Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk) tot ambtelijke dan wel bestuurlijke 
samenwerking

• BAR samenwerking belangrijk is voor het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente 
Albrandswaard, maar ook Ridderkerk en Barendrecht.

• BAR samenwerking zorgt voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening
• BAR samenwerking zorgt voor kostenreductie met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid
• BAR samenwerking zorgt voor het behouden van elke gemeente van haar eigen identiteit.
• Een proces van herindeling voor de gemeente Albrandswaard niet aan de orde is, en onze inwoners 

recht hebben op zelfstandigheid.

Verzoekt:
Het college en de raad van Albrandswaard. zowel het huidige als liet nieuw te ven men college en raad na maait-

•2018, op te roepen at wat nodig Is te doen, teneinde de gemeente Albrandswaard tot een zelfstandige
gemeente te behouden.

En hot standpunt van da raadondertfr5an33ght te biengen bij:
«—Provinciale stoten vjh Zuid 'Hottend--
• rip raden van Barendrecht en Ridderkerk------
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