
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 2018
(greenvalleynr. 36050)

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)
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)
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:
T. W. van der Knaap (EVA)
M. Rombout (EVA)
L.A. Padmos (PvdA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
Aan de agenda wordt als hamerstuk 6e toegevoegd de geheimhouding op de geheime brief van de 
Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 15 oktober 2018.
De heer Van der Stam (Stem-Lokaal) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met als titel 
“Duurzaamheid begint bij jezelf. Dit onderwerp wordt als punt 8a aan de agenda toegevoegd.
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
De heer Binder spreekt in over de rand van Rhoon

3. VRAGENHALFUUR
Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.

4. VASTSTELLING VERSLAG 1 OKTOBER 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2018 (35115) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De heer van Zaaien verzoekt om ingekomen stuk 11 te bespreken in het presidium en ingekomen stuk 7 
ter agendering aan de agendacommissie voor te leggen.
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De raad besluit (1354260) de Lijst Ingekomen Stukken gewijzigd vast te stellen.

6. HAMERSTUKKEN
a. Beëindiging benoeming lid agendacommissie mevrouw J. Ram;

De raad besluit (1361768):
de benoeming van mevrouw J. Ram tot lid van de agendacommissie per heden te beëindigen.

b. Beëindiging benoemingen burgerleden de heer P. Gans en mevrouw O. Eichhorn- 
Oevering;
De raad besluit (1361767):
de benoemingen van de heer P. Gans (PvdA) en mevrouw O. Eichhorn-Oevering (CU-SGP) tot 
burgerlid per heden te beëindigen.

c. Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR);
De raad besluit (1355246) conform voorstel (1355245):
1. Geen opmerkingen te maken over de 2e wijziging programmabegroting 2018 VRR.
2. Hiervoor de zienswijze (1355247) vast te stellen.

d. Verklaring van geen bedenking voor het bouwplan woning Achterdijk naast 34 Rhoon.
De raad besluit (1338921) conform voorstel (1338922):
Een verklaring van geen bedenking te verlenen voor de bouw van een woning op het perceel 
naast Achterdijk 34 te Rhoon.

e. Bekrachtiging geheimhouding ter inzage gelegde brief AHC Eneco d.d. 15-10-18
De raad besluit (1362950):
De geheimhouding opgelegd door het college te bekrachtigen op de geheime brief van de 
Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 15 oktober 2018

7. REKENKAMERCOMMISSIERAPPORT DUURZAAMHEID
Stemming over het voorstel:
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks, CU/SGP en NAP (17) 
Tegen: - (0)

De raad besluit (1353063) conform voorstel (1353062):
1. De aanbevelingen uit de aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie van 20 juni 2018 over 

te nemen:
a. het college op te roepen om op korte termijn te komen met een plan van aanpak om de 

woningvoorraad te verduurzamen en zich voor te bereiden op een toekomst zonder 
gaslevering;

b. het college op te roepen stappen te zetten om de gemeenschapszin in de dorpen 
overeind te houden.

2. De rekenkamercommissie dank te zeggen voor de presentatie van het rapport.

8. ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST STATIONSSTRAAT 49-59 RHOON/APL-GEBOUW
Stemming over het voorstel:
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks, CU/SGP en NAP (16) 
Tegen: GroenLinks (1)

De raad besluit (1340967) conform voorstel (1340963):
1. Het toetsingskader met de gemeentelijke eisen voor het marktinitiatief ‘Stationsstraat 49-59’ 

vast te stellen;
2. In te stemmen met de planvisie van 26 juni 2018 van het marktinitiatief ‘Stationsstraat 49-59’;
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €11070,- voor de ontwikkelingsfase en 

deze te dekken vanuit de exploitatiebijdrage;
4. Een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het bouwplan ‘Stationsstraat 49-59'.

8a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De fractie Stem-Lokaal dient motie I “Duurzaamheid begint bij jezelf’ in met de volgende strekking;
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Roept de gemeenteraad op, om

• Alle moties en amendementen digitaal te behandelen tijdens de raadsvergadering
• Bezoekers van de raadsvergadering op verzoek te voorzien van schriftelijke moties en 

amendementen

Stemming over het voorstel:
Voor: WD, EVA, Stem-Lokaal, CDA, GroenLinks, CU/SGP en NAP (15)
Tegen: Leefbaar Albrandswaard (3)

7. SLUITING
De voorzitter sluit om 21:10 uur de vergadering.

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

3/4



T_t OJtr\ be r i qi$> 

'3 kl 2- & 2-

STEM-LOKAAL

Motie (rom cijfer): /
Voor: U* *<—« CiWJff CV*

t r wp
Tegen |4a«~>»w—

Aangenomen / \mnwwpw

Stem-Lokaal 
Vogelkers 31 

3171 PP Poortugaal 
www.stem-lokaal.nl

Motie buiten de orde raadsvergadering van de gemeente Albrandswaard 12 
november2018.

Duurzaamheid begint bij jezelf

Constaterende dat:
Er tijdens raadsvergaderingen onnodig veel papier wordt gebruikt voor moties 
en amendementen.
Dit ten koste gaat van het milieu en een slecht voorbeeld is voor de 
duurzaamheid, waar de gemeenteraad van Albrandswaard grote waarde hecht.

Overwegende dat:
• Alle raadsleden en burger raadsleden zijn voorzien van een IPad
• Moties en amendementen digitaal verwerkt kunnen worden
• Tijdens de raadsvergaderingen deze via de griffier digitaal gewijzigd kunnen 

worden

Roept de gemeenteraad op, om
• Alle moties en amendementen digitaal te behandelen tijdens de 

raadsvergadering
• Bezoekers van de raadsvergadering op verzoek te voorzien van schriftelijke 

moties en amendementen
En gaat over tot de orde van de dag.
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