Gemeente
Albrandswaard
VERSLAG RAADSVERGADERING 1 OKTOBER 2018
(greenvalleynr.35115)
Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
E. van der Klooster (WD)
S. M. Remijn-Korteweg (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
R. Verduyn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
T. W. van der Knaap (EVA)
M. Rombout (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F. B. van der Stam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
T.M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L H. Goudriaan (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, B.P. Boender, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren
Afwezig: S.R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)

1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw
Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard) heeft zich wegens ziekte afgemeld
Op verzoek van de heer Steger (NAP) wordt hamerstuk 6.a. Zienswijze Strategisch Beleidsplan 20192022 Politie Eenheid Rotterdam als bespreekstuk geagendeerd. Het krijgt agendapunt 8a.
De heer Scharink geeft aan een motie vreemd aan de orde dag over het Huis van Albrandswaard te
hebben. Het krijgt agendapunt 8b.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld.

3.

VRAGENHALFUUR
De heer Van der Stam (Stem Lokaal) stelt vragen over huishoudelijke hulp. De vragen worden door
wethouder Van Ginkel beantwoord.
De heer Steger (NAP) stelt vragen over de verruiming van de openingstijden van het
afvalscheidingsstation Albrandswaard. De vragen worden door wethouder Heezen beantwoord.
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4.

VASTSTELLING VERSLAG 2 JULI 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 2 juli 2018 (31657) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
Op verzoek van mevrouw Rombout wordt de afhandeling van ingekomen stuk 20252 over verzameling
oproepen aan de gemeenteraad Albrandswaard over insectenbeheer gewijzigd in “ter afhandeling in
handen stellen van het college en de beantwoording ter kennisname te zenden aan de raad". De raad
besluit (1354260) de gewijzigde Lijst Ingekomen Stukken vast te stellen.

6.

HAMERSTUKKEN
Wordt agendapunt 8a.
b. Transitie Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
De raad besluit (1349445) conform voorstel (1339094):
1. De deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te
continueren;
2. Het uittredingsbesluit met nummer 1154066 van 19 december 2016 en het verdagingsbesluit
met nummer 1263639 van 23 oktober 2017 in te trekken;
3. Het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ van dit besluit in kennis te stellen door middel
van de bijgevoegde brieven.
c. Mandatering besluitvorming inzageverzoeken AVG aan griffier
De raad besluit (1353072) conform voorstel (1353071);
1. de griffier en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend griffier te mandateren om te besluiten
tot informatieverstrekking (artikelen 13-14 AVG) en te besluiten op een verzoek van betrokkene
tot inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit
(overdragen gegevens), bezwaar tegen verwerking, niet te worden onderworpen aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming (artikelen 15-22 AVG en artikel 41 Uitvoeringswet
AVG) na instemming van de CISO of PO.
2. de griffier en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend griffier te mandateren voor het doen
uitgaan van de kennisgeving van verlenging van de termijn voor de afhandeling van een
verzoek op grond van de artikelen 15-22 AVG te mandateren aan de griffier.
d. Beëdiging V. Barendregt-van Buuren tot raadsadviseur
De raad besluit (1354626):
Mevr. V. Barendregt-van Buuren te beëdigen tot raadsadviseur/commissiegriffier.

7.

BEËDIGING MEVROUW V. BARENDREGT-VAN BUUREN

8.

STARTOVEREENKOMST MARKTINITIATIEF ZUIDZIJDE LOUWERENSPLEIN RHOON
De fractie EVA dient motie I “Inrichting Louwerensplein Rhoon” in met de volgende strekking;
Verzoekt het college:
In overleg te gaan met bewoners en ondernemers rondom het Louwerensplein, om met hen
gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor een optimalere inrichting van het plein, de
verbetering van de algehele verkeersveiligheid (red. na indiening mondeling aangevuld) en beide
direct aanliggende kruisingen.
De resultaten van deze verkenning en de impact die realisatie tot gevolg heeft inzichtelijk te maken
en terug te koppelen aan de raad.
De raad besluit (1336390) over voorstel (1336388) conform onderstaande stemverhouding;
1. Het college de opdracht te geven het marktinitiatief ‘zuidzijde J. Louwerensplein’ te onderzoeken;
2. Een voorbereidingskrediet van €23.805,- beschikbaar te stellen, voor zowel de start- als de
ontwikkelovereenkomst en deze te dekken uit de exploitatiebijdrage.
Stemming over het voorstel:
Voor: 19 (WD, EVA, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, GroenLinks en CU-SGP)
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Tegen: 1 (PvdA)
Het voorstel is daarmee aangenomen.
Stemming over de motie I:
Voor: 8 (EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU-SGP)
Tegen: 12 (WD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA)
De motie is daarmee verworpen.
8A ZIENSWIJZE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2019-2022 POLITIE EENHEID ROTTERDAM
De fractie NAP dient een amendement in met de volgende strekking:
Besluit het raadsbesluit met nummer 1346686 als volgt te wijzigen:
Beslispunt 3 om te nummeren naar beslispunt 4
Als nieuw beslispunt 3 toe te voegen:
o
Aan de zienswijze het volgende aandachtspunt toe te voegen: Wij vragen, bij de verdeling
van de extra sterkte, nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkelingen binnen en buiten de
instellingen Antes/Delta en PFC de Kijvelanden waarin wij beleidsveranderingen zien in
aantallen patiënten/cliënten en in zorgzwaarte van de mensen die er verblijven. Draagvlak
onder de omwonenden is voor een dergelijke instelling van groot belang en juist dit
draagvlak wordt regelmatig op de proef gesteld. Bij een verdere uitbreiding van de
instellingen dringen wij aan op extra inzet, waardoor er meer nadruk gelegd kan worden op
een verhoging van het veiligheidsgevoel van onze inwoners en het terugdringen van de
overlast die ervaren wordt.
Stemming over het amendement:
Voor: 5 (EVA en NAP)
Tegen: 15 (WD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks en CU-SGP)
Het amendement is daarmee verworpen.
De raad
1.
2.
3.

besluit (1346685) over voorstel (1346686) conform onderstaande stemverhouding:
Geen opmerkingen te maken over de strategische thema’s veiligheid 2019-2022;
Aandacht te blijven vragen voor de sterkte van basisteam Oude Maas, politie Albrandswaard;
Hiervoor de zienswijze (1346687) vast te stellen.

Voor: 15 (WD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks en CU-SGP)
Tegen: 5 (EVA en NAP)
Het voorstel is daarmee aangenomen.

8B MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG - HUIS VAN ALBRANDSWAARD
De fracties GroenLinks, CU/SGP en NAP dienen een motie II “Inbouwen reflectie- en evaluatiemoment
omtrent het Huis van Albrandswaard" in met de volgende strekking:
Roept het college op, om
de geplande aankoop van de bouwgrond uit te stellen tot na de gunning en geen nieuwe
verplichtingen aan te gaan zonder de nadrukkelijke toestemming van de raad;
de bewonersavond van 10 oktober 2018 zeer serieus te nemen, en de informatie die deze avond
opgehaald wordt, te gebruiken om de plannen waar nodig bij te sturen;
een integraal overzicht te maken met daarin opgenomen alle (te verwachten) kosten voor de
realisatie van het nieuwe gemeentehuis én de mogelijke financiële risico’s en bedreigingen voor het
huidige plan en dit overzicht te delen met de raad;
dit overzicht te bespreken in een reflectie- en evaluatiemoment, in de vorm van een vergadering met
de gemeenteraad, en hierbij maximale transparantie naar de raad te betrachten.

Wethouder Van Ginkel zegt toe dat de aankoop van de bouwgrond pas wordt gedaan na de gunning.
Verschuift de gunning in de tijd dan verschuift ook het moment van de bouwgrond.
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Wethouder Van Ginkel zegt toe dat aan het raadsvoorstel dat binnenkort naar de raad wordt gezonden
een historisch overzicht wordt toegevoegd. Ook betreft het voorstel een overzicht van de financiën en
risico’s. Daar waar het kan zal het raadsvoorstel zoveel mogelijk openbaar zijn. Het mag echter niet de
onderhandelingspositie van de gemeente ondermijnen.
Stemming over de motie II:
Voor: 8 (EVA, PvdA, NAP. GroenLinks en CU-SGP)
Tegen: 12 (WD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA)
De motie is daarmee verworpen.
9.

SLUITING
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 12 november 2018
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MOTIE
Inbouwen reflectie- en evaluatiemoment omtrent het Huis van Albrandswaard
Constaterende dat
• de zoektocht naar een nieuw gemeentehuis een langlopend proces is. waarbij de huidige
plannen voor het Huis van Albrandswaard steeds concreter zijn geworden;
• er op korte termijn een nieuwe fase aanbreekt van het project, waarbij onder andere de
beoogde bouwgrond wordt aangekocht van de gemeente Rotterdam;
• de bouwmarkt op dit moment onder hoogspanning staat en het hierdoor niet met
zekerheid is te zeggen of het Huis van Albrandswaard binnen de gestelde financiële
kaders gebouwd kan worden;
• de begeleidingscommissie van het Huis van Albrandswaard eind september is
geïnformeerd over aanmerkelijke risico’s voor het bouwproces, waaronder een mogelijke
overschrijding van zowel de bouwkosten als het huisvestingsbudget;
• er -helaas- voldoende voorbeelden zijn van (gemeentelijke) bouwprojecten die
geconfronteerd werden met forse budgetoverschrijdingen;
• er zorgen bestaan bij omwonenden en inwoners over o.a de parkeerdruk en de
verkeersveiligheid op de Stationsstraat en omgeving
Overwegende dat
• het niet aannemelijk is dat de gemeente Rotterdam de grond aan een andere partij dan
de gemeente Albrandswaard zal verkopen;
• de aanbestedingsprocedure ook door kan gaan zonder dat de gemeente Albrandswaard
de grond in haar bezit heeft;
• een financiële strop voor de gemeente koste wat kost voorkomen moet worden;
• de door de raad vastgestelde kaders met betrekking tot het Huis van Albrandswaard,
waaronder de huisvestingskosten, leidend dienen te zijn;
• het nieuwe gemeentehuis breed draagvlak binnen de gemeente vereist voordat er tot
bouw moet en kan worden overgegaan.
Roept het college op, om
• de geplande aankoop van de bouwgrond uit te stellen tot na de gunning en geen nieuwe
verplichtingen aan te gaan zonder de nadrukkelijke toestemming van de raad;
• de bewonersavond van 10 oktober 2018 zeer serieus te nemen, en de informatie die
deze avond opgehaald wordt, te gebruiken om de plannen waar nodig bij te sturen;
• een integraal overzicht te maken met daarin opgenomen alle (te verwachten) kosten voor
de realisatie van het nieuwe gemeentehuis én de mogelijke financiële risico’s en
bedreigingen voor het huidige plan en dit overzicht te delen met de raad;
• dit overzicht te bespreken in een reflectie- en evaluatiemoment, in de vorm van een
vergadering met de gemeenteraad, en hierbij maximale transparantie naar de raad te
betrachten
En gaat over tot de orde van de dag
Motie (rom.cijfer):
om.i
Voor: / fJA P.
Voor: /£VX P„,M,
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EVA
Politieke motie

Inrichting Louwerensplein Rhoon

Indieners
Woordvoerder
Vergadering

EVA fractie
Thomas van der Knaap
de gemeenteraad van Albrandswaard.
bijeen op 1 oktober 2018
__

Constaterende dat:
De parkeerdruk in Rhoon centrum al jaren hoog is
Overwegende dat
Ook in het geval dat een marktinitiatief voorziet in realisatie van haar eigen parkeeropgave,
de parkeerdruk onverminderd hoog blijft
Bewoners en ondernemers ideeën hebben hoe de inrichting van het Louwerensplein kan
worden geoptimaliseerd en daarmee meer ruimte te creeren voor parkeren, evenals het
realiseren van een betere inrichting en uitstraling van het plein

Verzoekt het college:
In overleg te gaan met bewoners en ondernemers rondom het Louwerensplein. om met hen
gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor een optimalere inrichting van het pleinen
beide direct aanliggende kruisingen
De resultaten van deze verkenning en de impact die realisatie tot gevolg heeft inzichtelijk te
maken en terug te koppelen aan de raad
En gaat over tot de orde van de dag

Motie (rom.cijfer):
Voor. £VA f
Tegen: WO ,
... ...................
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De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 1 oktober 2018,
Kennis genomen hebbend van de zienswijze strategisch beleidsplan 2019-2022 van de politie
eenheid Rotterdam en het bijbehorende raadsbesluit 1346686,
Constaterende dat
•

De aanwezigheid van Antes/Delta en PFC de Kijvelanden binnen onze gemeentegrenzen
uitgebreid gaat worden en verandert in zorgzwaarte;

•

Er teveel signalen zijn dat het qua veiligheid voor onze inwoners en het personeel van de
instellingen nog steeds niet op orde is;

•

Er in het strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam geen extra aandacht is
voor de noodzakelijke extra inzet die de aanwezigheid van dergelijke instellingen met zich
mee brengt;

•

In de zienswijze Strategisch beleidsplan 2019-2022 van de gemeenteraad van Albrandswaard
deze zorg niet staat verwoord;

Besluit het raadsbesluit met nummer 1346686 als volgt te wijzigen:
Beslispunt 3 om te nummeren naar beslispunt 4
Als nieuw beslispunt 3 toe te voegen:
Aan de zienswijze het volgende aandachtspunt toe te voegen:
Wij vragen, bij de verdeling van de extra sterkte, nadrukkelijk aandacht voor de
ontwikkelingen binnen en buiten de instellingen Antes/Delta en PFC de Kijvelanden waarin
wij beleidsveranderingen zien in aantallen patiènten/diënten en in zorgzwaarte van de
mensen die er verblijven. Draagvlak onder de omwonenden is voor een dergelijke instelling
van groot belang en juist dit draagvlak wordt regelmatig op de proef gesteld.
Bij een verdere uitbreiding van de instellingen dringen wij aan op extra inzet, waardoor er
meer nadruk gelegd kan worden op een verhoging van het veiligheidsgevoel van onze
inwoners en het terugdringen van de overlast die ervaren wordt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement (letter):
Voor: CnM ,
(
Tegen:
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