
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 14 MEI 2018
(Greenvalleynr.: 17629)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
M.C.C. Goedknegt (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
S. M. Remijn-Korteweg (WD)
R. Verduyn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
T. W. van der Knaap (EVA)
M. Rombout (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
L M. Heezen (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)
B.P. Boender (Leefbaar Albrandswaard)
S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
M.P.C. van Ginkel-van Maren (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
L A. Padmos (PvdA)
R.A. Steger (NAP)
F.P. van Zaaien (CU/SGP)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)

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

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 en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 
vastgesteld met het behandelen van agendapunt 6 voor agendapunt 3, zodat de burgemeester vragen 
bij agendapunt 3 kan beantwoorden.

Mevrouw Ram (WD) legt kort een verklaring af over het formatieproces.

2. SPREEKRECHT
De heer Backbier maakt gebruik van het spreekrecht. Hij verantwoordt zich over het doorsturen van de 
email over het zwembad.

3. VRAGENHALFUUR
De fractie EVA heeft vragen over 2 onderwerpen ingediend: Integriteitsonderzoek wethouders en 
zwembad Albrandswaard.

De fractie NAP heeft eveneens vragen ingediend over het zwembad.

De burgemeester geeft antwoord op de vragen van de fractie EVA over het integriteitsonderzoek 
wethouders. Hij zegt toe halverwege de raadsperiode graag een moment te plannen om samen te kijken 
naar de verkiezingen en het formatieproces.
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De burgemeester geeft antwoord op de vragen van de fractie NAP over het zwembad.

Wethouder Van der Graaft geeft antwoord op de vragen van de fractie EVA aangaande de 
aanbesteding. Wethouder Rombout

4. VASTSTELLING VERSLAGEN RAADSVERGADERINGEN VAN 26 EN 29 MAART 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 26 maart 2018 (14139) wordt gewijzigd vastgesteld. De naam 
van de heer Scharink wordt bij agendapunt 5 toegevoegd als toe te laten lid van de gemeenteraad.

Het verslag van de raadsvergadering 29 maart (14141) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN
De raad besluit (1330410) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6. BENOEMING 1e EN 2e PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER
De raad besluit (1330566):
- te benoemen als plaatsvervangend raadsvoorzitter: M. Bianchi;
- te benoemen als 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter: T.W. van der Knaap.

7. HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van:

a. Intrekking Brandveiligheidsverordening;
De raad besluit (1293732) conform voorstel (1273731):
1. De verordening “Brandbeveiligingsverordening Albrandswaard 2012” met terugwerkende kracht in te 
trekken met ingang van 1 januari 2018.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: “het intrekkingsbesluit Brandbeveiligingsverordening 
Albrandswaard 2012”.

b. Bekrachtiging geheimhouding biedingen Slotvalkensteinsedijk 5;
De raad besluit (1323199):
De geheimhouding te bekrachtigen op de biedingen op Slotvalkensteinsedijk 5, conform artikel 25 lid 2 
van de gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur.

c. Zienswijze begroting Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2019;
De raad besluit (1324929) conform voorstel (1324559):
1. De voorgestelde zienswijze (Verseon nummer 1324994) op de MRDH Ontwerp Begroting 2019 vast te 
stellen.
2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor de financiële dimensie in de Strategische Agenda van de 
MRDH, die de MRDH begin 2019 voor zienswijze zal aanbieden.

d. Begroting 2018 Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Albrandswaard
De raad besluit (1313239) conform voorstel (13132361:
De begroting 2018 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, met kenmerk 1313240, 
goed te keuren.

e. Zienswijze op de concept jaarstukken 2017 en de concept begroting 2019 GR BAR-organisatie;
De raad besluit (13151501 conform voorstel (1325027):
Een zienswijze vast te stellen op de concept jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 van de GR 
BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met nummer 1325164 met daarin als 
opmerking:
1. Voor het eerst in haar bestaan heeft de BAR-organisatie geen goedkeurende verklaring over de 
rechtmatigheid ontvangen. Dat betreuren wij. In uw brief lezen wij dat u reeds diverse maatregelen hebt 
getroffen om de kans op herhaling te voorkomen.
Naast de genoemde maatregelen willen wij dat u de bestaande mandaatstructuur voor inkoop- en 
aanbestedingsactiviteiten doorlicht op mogelijkheden om de uitvoering beter in lijn te brengen met de 
regelgeving en het beleid. Over de resultaten willen wij door u geïnformeerd worden.
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f. Eigendomsoverdracht schoolgebouw Jan van Almondestraat te Poortugaal;
De raad besluit (1322456) conform voorstel (13202354):
1. Voor de bekostiging van het onderhoud aan het schoolgebouw Jan van Almondestraat te Poortugaal 
een bedrag van € 102.212 eenmalig beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Albrandswaard.
2. De Reserve Basis Onderwijs met een bedrag van € 74.000 in te zetten als dekking voor genoemde 
lasten.

g. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie;
De raad besluit (1308531) conform voorstel (1305999):
Het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen 
overeenkomstig de bijlage (1307677), waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 
regelingen;
2. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling ter beperking van de vennootschapsbelastingplicht.

h. Benoeming burgerleden;
De raad besluit (1330563):
Te benoemen als burgerleden:

• De heer E. van der Klooster (WD)
• De heer J.H.M. Heezen (WD)

De heer R.C. Littel (EVA)
• De heer R. Hondebrink (EVA)
• De heer L H. Goudriaan (CDA)
• De heer H.l. van de Ven (CDA)
• De heer H.J. Duurkoop (PvdA)
• De heer P. Gans (PvdA)
• De heer J. Grootenhuijs (NAP)
• De heer J. Boonstoppel (NAP)
• De heer A. Visser (CU-SGP)
• Mevrouw O. Eichhorn-Oevering (CU-SGP)
• De heer A.C. Niehot (Stem-Lokaal)
• De heer R. de Zanger (Stem-Lokaal)
• De heer C.L.P. Körnmann Rudi (GroenLinks)
• De heer C.S.A. Visser (GroenLinks)
• De heer J.C. Voortmeijer (Leefbaar Albrandswaard)
• De heer F.M.J. Hollants (Leefbaar Albrandswaard)

i. Benoeming leden Agendacommissie;
De raad besluit (1330564):

- de heer Van der Stam
- de heer Vuik
- mevrouw Voogdgeert
- mevrouw Ram
- de heer Scharink

te benoemen in de agendacommissie.

j. Benoeming (plv.) leden Auditcommissie;
De raad besluit (1330565):

de heer M. Bianchi 
de heer R. Hondebrink 
de heer L.H. Goudriaan 
de heer T.M. Vuik 
de heer F.B. van der Stam 
mevrouw L.A. Padmos 
de heer R.A. Steger 
de heer F.P. van Zaaien 
de heer J.W.H. Scharink 

te benoemen tot lid van de auditcommissie en;

3/8



de heer R. Verduyn 
mevrouw M. Rombout 
de heer S. van der Kaaij 
mevrouw S.R.W. Voogdgeert 
de heer A C. Niehot 
de heer P. Gans 
de heer J. Grootenhuijs 
de heer A. Visser 
de heer C.L.P. Körnmann Rudi

te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

k. Benoeming (plv.) leden van het Algemeen Bestuur van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
(NRIJ);
De raad besluit (1330557):
De heer J.W.H. Scharink aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde;

l. Benoeming leden van de Adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH);
De raad besluit (1330561):
De heer T. Vuik en de heer R. Verduyn aan te wijzen als leden van de Adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat MRDH;

m. Benoeming leden van de Vervoersautoriteit MRDH.
De raad besluit (1330562):
Mevrouw J.G. Ram - van Mourik en de heer F.P. van Zaaien aan te wijzen als leden van de 
Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH.

7A. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

De heer Van der Knaap (EVA) dient een motie (motie I) in met als strekking:

Spreekt de raad uit dat:
• Uitingen op sociale media rondom integriteitskwesties, zonder dat hier dialoog en debat over 

heeft plaatsgevonden en onderbouwing voor bestaat, afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst 
vind.

• Het trekken van conclusies rondom integriteit, nog voordat er sprake is van dialoog en debat 
afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst vind.

• De raad het ernstig betreurt dat er personen en partijen ernstig zijn beschadigd door het feit dat 
conclusies voorbarig zijn getrokken.

Na een schorsing trekt de heer Van der Knaap (EVA) motie I in en dient motie II in met als strekking: 

Spreekt de raad uit dat:
• Uitingen op sociale media rondom integriteitskwesties, zonder dat hier dialoog en debat over 

heeft plaatsgevonden en onderbouwing voor bestaat, afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst 
vindt.

• Het trekken van conclusies rondom integriteit, nog voordat er sprake is van dialoog en debat 
afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst vindt.

• De raad het ernstig betreurt dat er personen en partijen beschadigd zijn en beschadigd voelen 
door het feit dat conclusies voorbarig zijn getrokken.

• Integriteit van ambtenaren buiten de discussie moeten blijven.

Na een korte schorsing van de WD trekt de heer Van der Knaap (EVA) motie II in en dient motie III in 
waarbij de eerste 3 bullets over de WD komen te vervallen, maar de strekking gelijk blijft.

Stemming over motie III:
Voor: 21 stemmen (unaniem)
Tegen: geen.
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De motie is daarmee aangenomen.

8. SLUITING
De voorzitter kijkt voor de sluiting terug naar het verloop van deze raadsvergadering. Met name de wijze 
waarop de inspreker personen heeft beschadigd en ambtenaren in het bijzonder vindt hij niet kunnen. Hij is 
tijdens de schorsing hierop aangesproken. De heer Bianchi vult aan dat hij die wijze verre van zich werpt. De 
voorzitter constateert dat dit unaniem door de raad wordt verworpen.

De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 11 juni 2018.
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Politieke motie Motie van afkeuring
Indiener Fractie EVA
vergadering Raadsvergadering 14 mei 2018
Constaterende dat

• De fractie Stem Lokaal een dag voor de verkiezingen middels een Twitter bericht de 
integriteit van wethouder Rombout in twijfel trekt inzake de gunning van de 
exploitatie van het zwembad.

• De fractie WD tijdens de beraad & advies vergadering van 23 april bij het 
agendapunt 'gunning exploitatie binnenzwembad’ haar bijdrage opende met aan te 
geven dat er volgens hen sprake is van 'de schijn van belangenverstrengeling'

• Deze uitingen reeds zijn gedaan nog voordat er sprake is geweest van een 
inhoudelijke dialoog en debat tussen raad en college

• Er door deze partijen geen inhoudelijke argumenten zijn aangedragen die de gedane 
aantijgingen feitelijk onderbouwen.

Overwegende dat:
• In een professioneel en respectvol opererende raad oordeelsvorming pas volgt na 

dialoog en debat
• De gedane aantijgingen partijen en personen ernstig hebben beschadigd
• De gedane aantijgingen invloed hebben gehad in het proces van de vorming van 

een nieuwe coalitie en college.
• Dit gedrag grote negatieve gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen van de 

raad en risico’s als gevolg heeft voor het functioneren van raad en college

Spreekt de raad uit dat:
• Uitingen op sociale media rondom integriteitskwesties, zonder dat hier dialoog en 

debat over heeft plaatsgevonden en onderbouwing voor bestaat, afkeurt, hoogst 
ongepast en ongewenst vindt-

• Het trekken van conclusies rondom integriteit, nog voordat er sprake is van dialoog 
en debat afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst vindL •

• De raad het ernstig betreurt dat er personen en partijen ernstig zijn beschadigd door 
heLfèit dat conclusies voorbarig zijn getrokken

Namens Fractie EV/

T W vanf oëf Knaap 
Fractievoorzitter
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Politieke motie Motie van afkeuring
Indiener Fractie EVA
vergadering Raadsvergadering 14 mei 2018
Constaterende dat

De fractie WD tijdens de beraad & advies vergadering van 23 april bij het 
agendapunt 'gunning exploitatie binnenzwembad' haar bijdrage opende met aan te 
geven dat er volgens hen sprake is van ‘de schijn van belangenverstrengeling' 
Deze uitingen reeds zijn gedaan nog voordat er sprake is geweest van een 
inhoudelijke dialoog en debat tussen raad en college.
Er door deze partij geen inhoudelijke argumenten zijn aangedragen die de gedane 
aantijgingen feitelijk onderbouwen
De gebeurtenissen de uitspraken afgelopen weken niet bijdragen aan een 
constructieve start van een nieuwe raadsperiode

• De integriteit van ambtenaren niet ter discussie staat 

Overwegende dat
• In een professioneel en respectvol opererende raad oordeelsvorming pas volgt na 

dialoog en debat
• De gedane aantijgingen partijen en personen ernstig hebben beschadigd
• De gedane aantijgingen invloed hebben gehad in het proces van de vorming van 

een nieuwe coalitie en college
• Dit gedrag grote negatieve gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen van de 

raad en risico's als gevolg heeft voor het functioneren van raad en college

Spreekt de raad uit dat:
• Uitingen op sociale media rondom integriteitskwesties, zonder dat hier dialoog en 

debat over heeft plaatsgevonden en onderbouwing voor bestaat, afkeurt, hoogst 
ongepast en ongewenst vindi

• Het trekken van conclusies rondom integriteit, nog voordat er sprake is van dialoog 
en debat afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst vindt.

• De raad het ernstig betreurt dat er personen en partijen beschadigd zijn en 
beschadigd voelen door het feit dat conclusies voorbarig zijn getrokken,
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Politieke motie Motie van afkeuring
Indiener Fractie EVA
vergadering Raadsvergadering 14 mei 2018
Constaterende dat

• De gebeurtenissen de uitspraken afgelopen weken niet bijdragen aan een
constructieve start van een nieuwe raadsperiode

• De integriteit van ambtenaren niet ter discussie staat

Overwegende dat:
• In een professioneel en respectvol opererende raad oordeelsvorming pas volgt na 

dialoog en debat.
• De gedane aantijgingen partijen en personen ernstig hebben beschadigd
• De gedane aantijgingen invloed hebben gehad in het proces van de vorming van 

een nieuwe coalitie en college.
• Dit gedrag grote negatieve gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen van de 

raad en risico's als gevolg heeft voor het functioneren van raad en college.

Spreekt de raad uit dat
• Uitingen op sociale media rondom integriteitskwesties. zonder dat hier dialoog en 

debat over heeft plaatsgevonden en onderbouwing voor bestaat, afkeurt, hoogst 
ongepast en ongewenst vindt

• Het trekken van conclusies rondom integriteit, nog voordat er sprake is van dialoog 
en debat afkeurt, hoogst ongepast en ongewenst vindt

• De raad het ernstig betreurt dat er personen en partijen beschadigd zijn en 
beschadigd voelen door het feit dat conclusies voorbarig zijn getrokken
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