
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER 2018
(greenvalleynr. 36017)

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)
S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (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:
L.A. Padmos (PvdA)
R A. Steger (NAP)

Verlaat:
S M. Remijn-Korteweg (WD) - 17:12 uur 
R. Verduyn (WD) - 17:07 uur 
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard) - 17:08 uur

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

2. SPREEKRECHT
De heer Lindner spreekt in over het omklappen van de Omloop.

3. HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van de:

a. Bekrachtiging geheimhouding Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten 
Tussenrapportage 2018 (MPOt)
De raad besluit (1349445):
de door het college opgelegde geheimhouding op:
- de tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten MPO’ 2018 (1352386), en
- de presentatie MPOt auditcommissie (1357108)
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op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur te 
bekrachtigen en de geheimhoudingstermijn te handhaven tot het afsluiten van de grondexploitaties.

b. 2e Tussenrapportage 2018 Albrandswaard
De raad besluit (1351213) conform voorstel (1351211):
1. De 2e Tussenrapportage 2018 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programmabegroting 2018 te wijzigen met de volgende punten:

Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 6.332.700;
Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 500.300;
Programma Buitenruimte te verhogen met € 3.238.300;
Programma Financiën te verhogen met € 130.800;
Programma Educatie te verhogen met € 265.600;
Programma Sport te verhogen met € 244.700;
Programma Sociaal domein te verhogen met € 2.010.500;
De niet onder de programma’s vallende baten en lasten te verlagen met € 572.300;

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2018 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen;

4. De investeringskredieten volgens bijlage I te verhogen met € 1.815.200 en de restantkredieten 
uit 2018 zoals opgenomen in bijlage I ter hoogte van € 4.184.000 beschikbaar te stellen in 
2019.

5. De voltooide speerpunten uit de begroting 2018 en de voltooide moties af te sluiten;
6. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 

2018 en meerjarig in de programmabegroting 2019.

4. PROGRAMMABEGROTING 2019 ALBRANDSWAARD
Eerste termijn van de raad middels algemene beschouwingen.

De fractie EVA dient amendement A “Objectieve locatie keuze Sportpark Omloop" in met de volgende
strekking;
Het raadsvoorstel met Besluit nr.: 1349825 als volgt aan te passen;

• Toevoegen beslispunt “1. d. Verwijderen tekst programma 6,1.b. “in het gebied van de Rand 
van Rhoon".

De fracties EVA en GroenLinks dienen motie I “Energietransitie en duurzaamheidsfonds” in met de
volgende strekking;
Verzoeken het college op om:

• Toekomstige dividend opbrengsten vanuit Eneco aandelen te bestemmen voor het 
duurzaamheidsfonds.

De fractie WD dient motie II "We zien onze BOA's graag" in met de volgende strekking;
roept het college op om:

1. Aan de gemeenteraad uiterlijk voor de behandeling van de voorjaarsnota 2019 een 
evaluatierapport aan te bieden met daarin de activiteiten van de BOA's die in de afgelopen twee 
jaar zijn uitgevoerd;

2. In het rapport op te nemen hoe de inzet kan worden gewijzigd of verschoven waardoor voor de 
inwoners van Albrandswaard de zichtbaarheid wordt vergroot,

3. In het rapport scenario’s te schetsen hoe de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de inzet van 
BOA’s kan worden vergoot. Hierbij kan gekeken worden naar bijvoorbeeld de inzet van een 
extra BOA, stagiaires, BOA’s in opleiding, toezichthouders en/of gastheren en vrouwen in te 
zetten;

4. De financiële gevolgen van de verschillende scenario’s uit punt 3 in de rapportage op te nemen.

De fracties WD en GroenLinks dienen motie III "klankbordgroep scenario’s energietransitie" in met de 
volgende strekking; 
roepen het college op om:
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Voorafgaand aan het uitwerken van scenario’s voor de energietransitie een klankbordgroep te 
organiseren vanuit de gemeenteraad om diverse innovaties te bespreken;
Te inventariseren (minimaal 10 'ideeën') welke projecten, innovaties, best practices en oplossingen 
er regionaal en landelijk worden uitgewerkt i.h.k.v. de energietransitie;
Hierbij de haalbaarheid van deze innovaties voor Albrandswaard te duiden en daarnaast aan te 
geven welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de te vormen duurzaamheidsreserve en 
duurzaamheidfonds.

De fracties GroenLinks, Leefbaar Albrandswaard, CDA en EVA dienen motie IV "Werk maken van 
sociale en betaalbare woningbouw" in met de volgende strekking; 
roepen het college op om:

• de afgesproken kaders rondom het bouwen van sociale en middelduur goedkope woningen 
stringenter te volgen;

• zich, ook bij marktinitiatieven, in te spannen voor de realisatie van het maximale aantal sociale 
en middelduur goedkope woningen als realistisch gesteld mogelijk is;

• bij ieder nieuw marktinitiatief gedegen en transparant onderzoek te laten doen of het 
voorgestelde aantal verhuisbewegingen en doorstroomcijfer ook daadwerkelijk reëel is;

• deze handelswijze toetsbaar en inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.

De fractie Stem-Lokaal dient motie V “Voorrang sociale woningen” in met de volgende strekking; 
roept het college op om:

• Binnen de gemeente Albrandswaard deze verplichting eveneens te laten vervallen.

De fractie Stem-Lokaal dient motie VI “Huishoudelijke hulp uitgevoerd via de WMO" in met de volgende 
strekking;
roept het college op om:

• Een budget van € 20.000,== vrij te maken, voor de duur van 1 jaar
• Teneinde de bewoners die deze hulp nu verkrijgen, het gereduceerde tarief voor 1 extra uur 

huishoudelijke hulp te waarborgen
• Dit uiterlijk geregeld te hebben bij de Voorjaarsnota.

De fractie CU/SGP dient motie VII "Rood, Wit & Blauw" in met de volgende strekking;
Verzoeken het presidium:

• Om de Nederlandse en Europese vlag in de raadzaal van de gemeenteraad van Albrandswaard 
te plaatsen.

De fractie CU/SGP dient motie VIII “Huisvesting Buurtpreventie" in met de volgende strekking; 
Verzoeken het college:

• Om bij de projectontwikkelaar er op aan te dringen dat bij eventuele plannen voor zowel villa
Het Oog en/of bij Sonneheerdt er volwaardig beschikbare ruimte gereserveerd kan worden voor 
de buurtpreventie en aanverwante wijkactiviteiten

De fractie CU/SGP dient motie IX "Beter scheiden, minder afval” in met de volgende strekking; 
Verzoeken het college:
Met een nieuw voorstel te komen voor de inzameling van afval en grondstoffen waarbij onderstaande 
punten worden meegenomen.

• Te onderzoeken om: Restafval inzamelen in ondergrondse containers (Eventueel met
toegangscontrole. In eerste instantie niet om af te rekenen, maar voor controle en gerichte 
promotieacties), oftewel omgekeerd inzamelen
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o De huidige grijze container/minicontainer kan dan omgebouwd worden tot een PMD 
container, (bijvoorbeeld een oranje deksel = kleur van PMD campagne)

Te onderzoeken wat de mogelijkheid is om verenigingen, stichtingen, scholen, charitatieve 
instellingen en religieuze instellingen mee met te laten participeren in de inzameling van 
waardevolle grondstoffen, (waarbij ook de mogelijkheid van AfvalLoont wordt onderzocht.)
Te onderzoeken in hoeverre het maatschappelijk warenhuis hier een rol in kan spelen, (voor- en 
nadelen).
Te onderzoeken om de inzamelvergunning van papier/textiel e.d. door andere instanties in te 
trekken. De grondstofstromen/ afvalstromen behoren de gemeente toe en dienen voor de 
gehele gemeente inzichtelijk te zijn. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor 
verenigingen/kerken ed. voor hun inkomsten. Hiervoor dient naar een oplossing gezocht te 
worden, (zie punt 2).
Te onderzoeken om voor bepaalde (grondstoffen) stromen mogen de bewoners onbeperkt hun 
goederen op de milieustraat brengen.
Te onderzoeken welke mogelijkheden er verder nog zijn of op zeer korte termijn komen om een 
betere scheiding van afval en grondstoffen te realiseren, (zoals gecombineerde inzameling, 
afvalscheidingsinstallaties enz.)
Te onderzoeken wat een gezamenlijke aanpak c.q. beleid met de BAR-gemeenten voor inzamel 
en efficiency voordelen oplevert.

De fractie Leefbaar Albrandswaard dient motie X “Evenementen in Albrandswaard” in met de volgende 
strekking;
roept het college op om:

Inzichtelijk te maken voor Albrandswaardse ondernemingen en verenigingen wat de mogelijkheden 
zijn om in Albrandswaard als lokale ondernemer of vereniging een festiviteit te organiseren op 
Koningsdag en dit aan de partijen te communiceren.
Te evalueren hoe de huidige werkwijze (contract met 1 vergunninghouder) wordt ervaren in 
Albrandswaard.
Een voorstel bij de gemeenteraad neer te leggen met het beleid voor de activiteiten rondom 
Koningsdag voor 2019 en verder, waarbij de financiële consequenties worden weergegeven.

De fracties CDA, EVA, Leefbaar Albrandswaard, GroenLinks en CU/SGP dienen motie XI “Actieplan
Wonen in Albrandswaard” in met de volgende strekking;
verzoeken het college op om:

• In samenspraak met de inwoners van Albrandswaard en de 
woningcorporaties/woningbouwverenigingen een “actieplan wonen” te formuleren met daarin 
concrete ambities voor woningbouw in bovengenoemde segmenten, gericht op de in de 
Woonvisie benoemde ‘prioriteitsgroepen’. Dit plan moet een integraal karakter hebben en 
duidelijkheid geven over de verschillende locaties voor woningbouw, het typen woningen dat er 
komt (koop vs. (sociale) huur) en de verwachte planning voor realisatie (planning). Doelstelling 
is daarbij om waar mogelijk versnelling in het realisatieproces van woningen te bewerkstelligen.

• Voor dit actieplan een budget van €10.000,- vrij te maken.
• Het actieplan voor behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad te presenteren

Schorsing van 18:15 uur tot 19:00 uur 

Eerste termijn college start om 19:00 uur 

Schorsing van 19:30 uur tot 20:30 uur 

Tweede termijn raad van 20:30 uur
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Amendement A “Objectieve locatie keuze Sportpark Omloop" wordt aangepast tot amendement A’ met 
dezelfde titel met de volgende strekking;

Het raadsvoorstel met Besluit nr.: 1349825 als volgt aan te passen;
• Toevoegen beslispunt “1. d. Verwijderen tekst pagina 46, programma 6, 1 .b. “in het gebied van 

de Rand van Rhoon”.
• Toevoegen beslispunt “1 e. Bij verdere uitwerking van programma 6, 1 b. wordt raadsbesluit 

besluit nr. 1266160, van 20 november 2017 gerespecteerd".

Motie I “Energietransitie en duurzaamheidsfonds” wordt aangepast tot motie I' met dezelfde titel met de 
volgende strekking;
Verzoekt het college op om:

• In 2019 aan te vangen met het uitwerken en inrichten van een duurzaamheidsfonds
• Toekomstige dividend opbrengsten vanuit Eneco aandelen te bestemmen voor het 

duurzaamheidsfonds

Motie II “We zien onze BOA’s graag" wordt aangepast tot motie II’ met dezelfde titel met de volgende 
strekking;
roept het college op om:

1. Aan de gemeenteraad uiterlijk voor de behandeling van de voorjaarsnota 2019 een 
evaluatierapport aan te bieden met daarin de activiteiten en de resultaten van de BOA's die in 
de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd;

2. In het rapport op te nemen hoe de inzet kan worden gewijzigd of verschoven waardoor voor de 
inwoners van Albrandswaard de zichtbaarheid wordt vergroot en de resultaten beter worden 
behaald;

3. In het rapport scenario’s te schetsen hoe de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de inzet van 
BAO’s kan worden vergoot. Hierbij kan gekeken worden naar bijvoorbeeld de inzet van een 
extra BOA, stagiaires, BOA's in opleiding, toezichthouders en/of gastheren en vrouwen in te 
zetten;

4. De financiële gevolgen van de verschillende scenario’s uit punt 3 in de rapportage op te nemen.

Motie III “klankbordgroep scenario’s energietransitie” wordt aangepast tot motie lil’ met dezelfde titel met 
de volgende strekking; 
roept het college op om:

Voorafgaand aan het uitwerken van scenario’s voor de energietransitie een klankbordgroep te 
organiseren vanuit de gemeenteraad om diverse innovaties te bespreken;
Te inventariseren (minimaal 10 'ideeën’) welke projecten, innovaties, best practices en oplossingen 
er regionaal en landelijk worden uitgewerkt i.h.k.v. de energietransitie;
Hierbij de haalbaarheid van deze innovaties voor Albrandswaard te duiden en daarnaast aan te 
geven welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de te vormen duurzaamheidsreserve en 
duurzaamheidfonds.
Separaat hieraan een duurzaamheidskring op te richten bestaande uit bewoners van de gemeente 
Albrandswaard en eventuele experts op het gebeid van de energietransitie;
Waar mogelijk de klankbordgroep en de duurzaamheidskring samen te brengen om informatie met 
elkaar te delen.

Motie IV “Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw" wordt aangepast tot motie IV’ met 
dezelfde titel met de volgende strekking; 
roept het college op om:

• de afgesproken kaders rondom het bouwen van sociale en middelduur goedkope woningen 
stringenter te volgen;

• zich, ook bij marktinitiatieven, in te spannen voor de realisatie van het maximale aantal sociale 
en middelduur goedkope woningen als realistisch gesteld mogelijk is;

• ieder marktinitiatief, waarmee nog geen startovereenkomst is gesloten, moet voorzien zijn van 
een toetsbaar onderzoek. Met daarin een reële analyse van het voorgestelde aantal
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verhuisbewegingen, hoe aantallen sociale en goedkope (huur)woningen zich verhouden tot de 
kaders en de doorstroomcijfers die gerealiseerd worden middels het marktinitiatief;

• deze handelswijze toetsbaar en inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.

Motie VI “Huishoudelijke hulp uitgevoerd via de WMO” is ingetrokken.

Motie VII “Rood, Wit & Blauw” wordt aangepast tot motie VII’ met dezelfde titel met de volgende 
strekking;
Verzoeken het presidium:

• Om de Nederlandse vlag in de raadzaal van de gemeenteraad van Albrandswaard te plaatsen. 

Motie IX “Beter scheiden, minder afval" is ingetrokken.

Schorsing van 21:45 uur tot 22:45 uur

Stemming over het Amendement A’ “Objectieve locatie keuze Sportpark Omloop":
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA en GroenLinks (18)
Tegen: CU/SGP (1)

Stemming over het voorstel:
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19)
Tegen: - (0)

De raad besluit (1349825) na amendement A' over het voorstel (1349475) als volgt:
1. De Programmabegroting 2019 Albrandswaard vast te stellen inclusief:

a. De paragrafen;
b. Het nieuwe beleid voortvloeiend uit de Agenda van de Samenleving;
c. Het dekkingsplan;
d. Verwijderen tekst pagina 46, programma 6, 1 .b. “in het gebied van de Rand van Rhoon";
e. Bij verdere uitwerking van programma 6, 1 b. wordt raadsbesluit besluit nr. 1266160, van 

20 november 2017 gerespecteerd”.
2. De Agenda van de Samenleving als instrument in de Planning en Control cyclus te gebruiken 

om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2019, binnen de kaders van deze 

Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma’s te realiseren, inclusief 
de opgenomen subsidieplafonds 2019 en investeringen 2019:

4. Een 1e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen waarbij het programma 
'Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur’ structureel met € 141.000 wordt verhoogd, 
en de post overhead van het onderdeel ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten 
en lasten’ structureel met € 141.000 wordt verlaagd.

Stemming over motie I’ “Enerqietransitie en duurzaamheidsfonds
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19)
Tegen: - (0)

Stemming over motie II' “We zien onze BOA’S graag’’
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, en CU/SGP (18)
Tegen: GroenLinks (1)

Stemming over Motie lil' “klankbordgroep scenario's enerqietransitie"
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19)
Tegen: - (0)

Stemming over motie IV' “Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw"
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19)
Tegen: - (0)

Stemming over motie V “Voorrang sociale woningen"
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Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA (17)
Tegen: GroenLinks en CU/SGP (2)

Stemming over motie VII “Rood, Wit & Blauw"
Voor: WD, EVA (2), Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA en CU/SGP (16)
Tegen: EVA (2) en GroenLinks (3)

Stemming over motie VIII “Huisvesting Buurtpreventie"
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19) 
Tegen: - (0)

Stemming over motie X “Evenementen in Albrandswaard"
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19) 
Tegen: - (0)

Stemming over motie XI “Actieplan Wonen in Albrandswaard"
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (19) 
Tegen: - (0)

5. SLUITING

De voorzitter sluit om 23:10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 17 december 2018
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GROEN
LINKS
ALBRANDSWAARD

PoÏÏtioke motie
Indieners

Ejiergietransitie en duurzaamheidsfonds
EVA fractie

Woordvoerder Thomas van der Knaap
Vergadering de gemeenteraad van Albrandswaard. 

bijeen op 5 november 2016 ____

Constaterende dat:
Het college geen concrete vertaling heeft gemaakt van de eerder ingediende en 
aangenomen motie tot het instellen van een duurzaamheidsfonds, anders dan het uitwerken 
van een voorstel in 2020 en het doen van een onderzoek in 2021.
Er door het college ook geen middelen zijn opgenomen in de begroting om uitvoering te 
geven aan dat wat de energietransitie van onze gemeente vraagt.

Overwegende dat:
De energietransitie veel investering zal vragen van de gemeente.
Het ‘over de verkiezingen heen tillen’ van het instellen van een duurzaamheidsfonds niet past 
bij het tempo dat de gemeente moet maken om de energietransitie vorm te geven.
De gemeente haar Eneco aandelen nog niet heeft verkocht en dividend opbrengsten niet zijn 
ingeboekt in de begroting.

Verzoekt het college:

In 2019 aan te vangen met het uitwerken en inrichten van een duurzaamheidsfonds 
Toekomstige additionele dividend opbrengsten vanuit Eneco aandelen te bestemmen voor 
het duurzaamheidsfonds

tot de orde van de dag

Motie (rom.cijfer):
Voor: vvf> f*M( *#

l<l c
Tegen:

o
Aangenomen / verworpen
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Motie (rom.cijfer): 
Voor: {jA, {***•»-
tl oqA , f

TfW':

Aangenomen / verworpen

Motie: We zien onze BOA's graag

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 november 2018,

Gelezen raadsvoorstel 1348174 'Programmabegroting 2019-2022 gemeente Albrandswaard'.

Constaterende dat:
- De werkzaamheden die BOA's uitvoeren van belang zijn voor de samenleving en 

zorgen voor een zichtbaar verbeterd straatbeeld;
- BOA's een zinvolle aanvulling bieden op de politie;
- De huidige bezetting van het aantal BOA's niet voldoende is om de handhavingstaken 

in voldoende mate uit te voeren;
- Er irritatiefactoren en overtredingen door inwoners zijn binnen de gemeente, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het niet opruimen van honden- en paardenpoep en het niet 
op de juiste wijze weggooien van afval of het achterlaten van afval waar dat niet 
mag. Terwijl door handhaving dergelijke zaken eenvoudig en doeltreffend opgelost 
kunnen worden;

- Er signalen komen vanuit de samenleving dat vergroting van de zichtbaarheid van 
BOA's wenselijk is;

Overwegende dat:
Uit de benchmark duurzaamheid in het onderzoek van de RKC blijkt dat vandalisme is 
toegenomen en BOA's hier een preventieve rol in kunnen spelen;

- De veiligheid van de inwoners van Albrandswaard door de gemeente geborgd dient 
te worden, onder andere door handhaving;
De regels uit de Algemene Plaatselijke verordening (APV) gecontroleerd en 
gehandhaafd dienen te worden;

- Er de komende periode meer op ons afkomt op het gebied van handhaving, zoals bij 
de uitvoering van een nieuw afvalbeleid;

- De huidige bezetting onvoldoende is om naast doeltreffend ook voldoende zichtbaar 
te zijn;

- De inzet van een extra BOA, stagiaires, BOA's in opleiding, toezichthouders en/of 
gastheren en vrouwen een kans biedt om de bezetting op orde te brengen.

Roept het college op:
1. Aan de gemeenteraad uiterlijk voor de behandeling van de voorjaarsnota 2019 een 

evaluatierapport aan te bieden met daarin de activiteiten en de resultaten van de 
BOA's die in de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd;

2. In het rapport op te nemen hoe de inzet kan worden gewijzigd of verschoven 
waardoor voor de inwoners van Albrandswaard de zichtbaarheid wordt vergroot en 
de resultaten beter worden behaald;
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3. In het rapport scenario's te schetsen hoe de zichtbaarheid en doeltreffendheid van 
de inzet van BOA's kan worden vergoot. Hierbij kan gekeken worden naar 
bijvoorbeeld de inzet van een extra BOA, stagiaires, BOA's in opleiding, 
toezichthouders en/of gastheren en vrouwen in te zetten;

4. De financiële gevolgen van de verschillende scenario's uit punt 3 in de rapportage op 

te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Getekend, 

de WD-fractie
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GROEN
LINKS

Motie: klankbordgroep scenario's energietransitie

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 november 2018,

Gelezen raadsvoorstel 1348174 'Programmabegroting 2019-2022 gemeente Albrandswaard’.

Constaterende dat:
- Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van 

klimaatverandering en transitie naar een circulaire economie hoogst noodzakelijk is;
- Er in de nieuwe gemeenteraad nog geen raadsbreed overleg plaats heeft kunnen 

vinden om mee te denken over duurzaamheidscenario's;
- Het thema duurzaamheid het gemeentelijke niveau voor een groot deel overstijgt;
- Er landelijk diverse innovatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaamheid.

Overwegende dat:
- Er in 2e kwartaal 2019 concrete scenario's worden opgesteld voor de energietransitie 

in Albrandswaard (in samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk);
- Het college in de 'agenda van de samenleving' graag de gemeenteraad wil betrekken 

en bewust wil maken omtrent duurzame innovaties.

Roept het college op:
- Voorafgaand aan het uitwerken van scenario's voor de energietransitie een 

klankbordgroep te organiseren vanuit de gemeenteraad om diverse Innovaties te 

bespreken;
- Te inventariseren (minimaal 10 'ideeën') welke projecten, Innovaties, best practices 

en oplossingen er regionaal en landelijk worden uitgewerkt i.h.k.v. de 

energietransitie;
- Hierbij de haalbaarheid van deze innovaties voor Albrandswaard te duiden en 

daarnaast aan te geven welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de te vormen 
duurzaamheidsreserve en duurzaamheidfonds.

- Separaat hieraan een duurzaamheidskring op te richten bestaande uit bewoners van 
de gemeente Albrandwaard en eventuele experts op het gebied van de 
energietransitie;

- Waar mogelijk de klankbordgroep en de duurzaamheidskring samen te brengen om 
informatie met elkaar te delen.

En gaat over tot de orde van de dag, 

Getekend, ^ \Motie (rom.cijfer): j\L- 

Voor: WO [i/At ik-
i<j

regen: —.
e

Aangenomen / verworpen
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SUjanne Remijn Ede van der Klooster
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GROEN
LINKS
MOTIE

Werk maken van socialo on betaalbare woningbouw

Gelezen raadsvoorstel 1348174 'Programmabegroting 2019-2022 gemeente
Albrandswaard'.

De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d maandag 5 november
2018,

Constaterende dat
• zowel in de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025, als in afspraken met onze regionale 

partners, is besloten dat bij het plegen van nieuwbouw grofweg 30% van de nieuw te 
realiseren woningen sociale woningbouw dient te zijn en 20% ‘middelduur goedkoop’;

• deze percentages bij lopende projecten niet gehaald worden en eveneens bij recent 
afgeronde projecten niet zijn gerealiseerd.

Overwegende dat
• het in de huidige woningmarkt van groot belang is dat gemeentes oog houden voor de 

voorraad betaalbare (huur-)woningen binnen de gemeentegrenzen;
• de gemeenteraad het nadrukkelijk betreurt dat de afgesproken percentages keer op keer 

niet behaald worden.

Roept het college op, om
• de afgesproken kaders rondom het bouwen van sociale en middelduur goedkope 

woningen stringenter te volgen;
• zich, ook bij marktinitiatieven, in te spannen voor de realisatie van het maximale aantal 

sociale en middelduur goedkope woningen als realistisch gesteld mogelijk is,
• ieder marktinitiatief, waarmee nog geen startovereenkomst is gesloten, moet voorzien 

zijn van een toetsbaar onderzoek. Met daarin een reèle analyse van het voorgestelde 
aantal verhuisbewegingen, hoe aantallen sociale en goedkope (huur)woning|en zich 
verhouden tot de kaders en de doorstroomcijfers die gerealiseerd worden middels het 
marktinitiatief;

• deze handelswijze te delen met de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag
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Aangenomen / verworpen

Motie (rom.cijfer): V H
Voor: v/^O, £»/A

STEM-LOKAAL

Motie Voorrang sociale woningen

De gemeenteraad van Albrandswaard in vergadering bijeen op 5 november 
2018;

Constaterende dat:

Tijdens de grote toestroom van asielzoekers in Nederland heeft de 
Rijksoverheid de gemeenten verplicht de toegelaten asielzoekers met een 
verblijfsvergunning, de zogenoemde "Statushouders" voorrang te geven bij het 
zoeken naar een woning in de sociale sector.

Overwegende dat:

Deze verplichting vanuit Rijkswege is te komen vervallen.

Roept het college op:

Binnen de gemeente Albrandswaard deze verplichting eveneens te laten 
vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 5 november 2018

Motie:
Rood, Wit & Blauw
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders 

Constateren dat,
2018 is door het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform W02) uitgeroepen tot het 
Jaar van Verzet. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. Zo is het 
volgend jaar alweer 75 jaar geleden dat de geallieerde de stranden van Normandië bestormde 
vechtend voor onze vrijheid. Als teken van vrijheid wij trots mogen zijn op onze nationale 
driekleur. Om zorg te dragen voor de vrede was Nederland 1 van de eerste landen die aan de 
bakermat hebben gestaan van de oprichting van de Europese unie.

In ons hoogste politiek orgaan is vorig jaar een motie aangenomen om de Nederlandse vlag 
in de plenaire zaal van de 2C kamer te plaatsen.

Overwegende:
Het goed is om in navolging van de tweede kamer in ons lokale huis van de democratie 
ons nationale symbool de Nederlandse vlag te plaatsen. Dit als teken van Vrijheid en 
Eenheid.

Verzoeken het presidium:
Om de Nederlandse vlag in de raadzaal van de gemeenteraad van Albrandswaard te laten 
plaatsen.

Christenunie- SGP 
Frans van Zaaien

Tegen: ^ . .

Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 5 november 2018

Motie:
Huisvesting Buurtpreventie
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen op 5 november 2018

Kennisgenomen hebbende van het feit dat de buurtpreventie al enige tijd in onzekerheid 
verkeerd over de huisvesting van de buurtpreventie in Rhoon Noord en de aanverwante 
wijkactiviteiten.

Constateren dat,
Dat de buurtpreventie in Albrandswaard de afgelopen 10 jaar haar bestaansrecht meer dan 
bewezen heeft en dat er plannen zijn met zowel villa Het Oog als locatie voormalig 
Sonneneerdt door een projectontwikkelaar om nieuwbouw te plegen en daardoor de 
huisvesting van de buurtpreventie onzeker wordt.

Overwegende:
Dat de buurtpreventie Albrandswaard voor nu en in de toekomst een onmisbare activiteit is 
voor de samenleving is en dat daarbij goede huisvesting onontbeerlijk is.

Verzoeken het college:
Om bij de projectontwikkelaar er op aan te dringen dat bij eventuele plannen voor zowel 
villa Het Oog en/of bij Sonneheerdt er volwaardig beschikbare ruimte
worden voor de buurtpreventie en aanverwante wijkactiviteiten

En gaat over tot de orde van de dag

Christenunie- SGP 
Frans van Zaaien 
Fractievoorzitter

Tegen:

Aangenomen / verworpen
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Motie (rom.djfer): X 
Voor: v^ro {V*

O
Motie: Evenementen in Albrandswaard Aangenomen / vrerwwpe.*

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 
november 2018,

Constaterende dat:

- Er in Albrandswaard op Koningsdag vanuit de gemeente maar op 1 locatie 
iets wordt georganiseerd.

- Diverse inwoners van de drie kernen in Albrandswaard hier over klagen.
- Ook voor de kinderen van Albrandswaard, naast de door de gemeente 

georganiseerde activiteiten op het kasteel, weinig activiteiten zijn.
- Het evenement op 1 locatie zoals eerder genoemd voor een deel van de 

samenleving genoeg is, maar voor een deel ook niet voldoet aan de behoeftes 
van alle doelgroepen en inwoners.

Overwegende dat:

- Het voor inwoners van Albrandswaard weer mogelijk moet worden een 
(ouderwetse Hollandse ) Koningsdag te vieren.

- Het mogelijk moet zijn voor lokale ondernemers en verenigingen om een 
(ouderwetse Hollandse ) Koningsdag festiviteit te organiseren.

Roept het college op:

- Inzichtelijk te maken voor Albrandswaardse ondernemingen en 
verenigingen wat de mogelijkheden zijn om in Albrandswaard 
als lokale ondernemer of vereniging een festiviteit te organiseren 
op Koningsdag en dit aan de partijen te communiceren.

- Te evalueren hoe de huidige werkwijze ( contract met 1 
vergunninghouder) wordt ervaren in Albrandswaard.

- Een voorstel bij de gemeenteraad neer te leggen met het beleid 
voor de activiteiten rondom Koningsdag voor 2019 en verder, 
waarbij de financiële consequenties worden weergegeven.
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Christenunie SGI

GROEN
LINKS

Albrandswaard

Motie Actieplan Wonen in Albrandswaard

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 november 2018,

Gelezen raadsvoorstel 1348174 'Programmabegroting 2019-2022 gemeente Albrandswaard'. 

Constaterende dat:
• er in Albrandswaard een grote behoefte bestaat aan starterswoningen, 0-treden woningen 

en betaalbare huur en koopappartementen,
• de nieuwbouw die momenteel plaatsvindt of op korte termijn zal starten, slechts voor een 

beperkt deel in die bestaande behoefte voorziet
• de coalitie in het akkoord een duidelijke ambitie uitspreek om voor deze doelgroepen meer 

woningen te realiseren

Overwegende dat:
• de programmabegroting 2019 en de agenda van de samenleving nog concrete ambities 

vragen op het gebied van realisatie van starterswoningen, 0-treden woningen en betaalbare 
huur- en koopappartementen

• Dit wel de doelgroepen zijn die in de Woonvisie Albrandswaard worden genoemd als 
'prioriteitsdoelgroepen',

• marktinitiatieven, gericht op woningbouw, een vaak traag verloop kennen,

Verzoekt het college:
• In samenspraak met de inwoners van Albrandswaard en de 

woningcorporaties/woningbouwverenigingen een "actieplan wonen" te formuleren met 
daarin concrete ambities voor woningbouw in bovengenoemde segmenten, gericht op de in 
de Woonvisie benoemde 'prioriteitsgroepen'. Dit plan moet een integraal karakter hebben 
en duidelijkheid geven over de verschillende locaties voor woningbouw, het typen woningen 
dat er komt (koop vs. (sociale) huur) en de verwachte planning voor realisatie (planning). 
Doelstelling is daarbij om waar mogelijk versnelling in het realisatieproces van woningen te 
bewerkstelligen.

• Voor dit actieplan een budget van €10.000,- vrij te maken.
• Het actieplan voor behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad te presenteren 

En gaat over tot de orde van de dag.

If t*A, —i-j
Tegen:

O ~
Aangenomen / verworpen
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Was getekend.
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