
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 5 MAART 2018
(greenvalleynr. 8471)

Aanwezig:
J.G. Ram-van Mourik (WD)
M. Bianchi (WD)
S M. Remijn-Korteweg (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
T.W. van der Knaap (EVA)
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 Graaff, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) en R. Moret (WD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 
conform vastgesteld. De heren Van Meijbeek (WD) en Moret (WD) hebben zich wegens ziekte 
afgemeld.

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

3. VRAGENHALFUUR
Er zijn geen vragen ingediend.

4. VASTSTELLING VERSLAG 5 FEBRUARI 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 5 februari 2018 (6075) wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1315916) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. Wel maakt de heer Steger 
een opmerking over de beantwoording van de vragen over veiligheid omtrent Antes en Kijverlanden. Hij 
verzoekt de agendacommissie om het punt te agenderen voor een volgende raad. De burgemeester 
zegt toe het punt aan te dragen bij de nieuwe agendacommissie en verwacht dat dit gecombineerd kan 
worden met het inwerkprogramma van de nieuwe raad.
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6. HAMERSTUKKEN
De raad besluit bij hamerslag tot vaststelling van:
a. Opheffing geheimhouding diverse besluiten;

De raad besluit f1307220) conform voorstel (1305334):
1. Te bepalen dat stukken waar geheimhouding op grond van artikel 25 Gemeentewet op ligt 

eenmaal per vierjaarte beoordelen op de opheffing van de geheimhouding;
2. De geheimhouding door uw raad op 15 september 2015 bekrachtigd op de financiële 

bijlagen Sporthal Rhoon (183494), Sportzaal Portland (183503) en Buitendienst Rhoon 
(183500) van het voorstel Plaatsen zonnepanelen op gemeentelijk panden (180969), 
conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen.

3. De geheimhouding door uw raad op 15 juli 2013 bekrachtigd op bijlagen Eindrapport 
inzameling huishoudelijk afval Albrandswaard (130553), Beoordelen business case 
Afvalinzameling BAR-gemeenten bevindingen second opinion Deloitte (130761) en 
Businesscase Afvalinzameling BAR (130762) van het voorstel over de toekomstige 
organisatie van de inzameling van het huishoudelijk afval (130078), conform artikel 25, 
vierde lid, Gemeentewet op te heffen.

b. Vaststelling Verordening Leerlingenvervoer 2018
De raad besluit (1306014) conform voorstel (1306026):
1. In te trekken de Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2013
2. Vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018

c. Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften 2018
De raad besluit (1293411) conform voorstel (1288492):
vast te stellen de Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2018

d Samenwerking met SWA bij ontwikkeling Stationsstraat Rhoon
De raad besluit (1312574) conform voorstel (1312570):
1. Beslispunt 3 van raadsbesluit 1149904; “College opdracht te geven een 

intentieovereenkomst op te stellen voor een gezamenlijke ontwikkeling met de medici met 
als belangrijkste uitgangspunt dat de ontwikkeling voor alle partijen in eigen beheer 
plaatsvindt." in te trekken;

2. College opdracht te geven (her)huisvesting van de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) 
op locatie Stationsstraat Rhoon vorm te geven binnen het bestaande huisvestingsbudget 
van SWA voor het Koetshuis.

e. Vaststelling geactualiseerde bebouwde komgrenzen
De raad besluit (1304954) conform voorstel (1304953):
De geactualiseerde bebouwde komgrenzen, de overzichtstekening, de actuele locaties en de
detailtekeningen vast te stellen.

f. Benoeming mr. C.A. Goudsmit tot plaatsvervangend (kinder)ombudsman
De raad besluit (13154331 conform voorstel (1315432):
Mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit met terugwerkende kracht per 1 maart 2018 voor de duur
van 6 jaar te benoemen tot plaatsvervangend (kinder)ombudsman Albrandswaard.

7. BEËDIGING MR. C.A. GOUDSMIT TOT PLAATSVERVANGEND (KINDER)OMBUDSMAN
Mevrouw Goudsmit legt de belofte af in handen van de voorzitter.

8. ONTWIKKELING GYMZAAL RHOON
StemLokaal dient amendement A in om punt 3a uit het raadsbesluit te schrappen. WD dient 
amendement B in om punt 3a uit het raadsbesluit te schrappen en punt 4c te wijzigen in “Verwijdering 
van de ontsluitingsweg en inrichting van de Sportlaan grenzend aan de nieuwbouw”. In tweede termijn 
worden de amendementen A en B ingetrokken en wordt een nieuw amendement C ingediend door de 
WD en StemLokaal met als strekking amendement B van de WD.

Stemming over amendement C:
Voor: WD (4), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), Stem Lokaal (3), CDA (2), CU/SGP (1) en NOVA (1) (19) 

Tegen: -

2/7



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 26 maart 2018.

Djb (voorzitter,

a —•

drs. Hans-Christoph Wagner
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Het voorstel is daarmee aangenomen.

Stemming over het voorstel:
Voor: WD (4), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), Stem Lokaal (3) en CU/SGP (1) (16)
Tegen: CDA (2) en NOVA (3) (5)
Het voorstel (1293807) inclusief het amendement is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1307824):
1. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op de financiële bijlage conform artikel 
25 lid 2, juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur;
2. De geheimhouding op te heffen na realisatie van de gymzaal Rhoon;
3. Het voorlopig schetsontwerp voor de gymzaal Rhoon vast te stellen, waarbij
a. Het voorlopig schetsontwerp voor de gymzaal verdere uitwerking nodig heeft ten aanzien van een 
aantal technische vragen;
4. Een bedrag groot € 331.000,-- incl. B.T.W. beschikbaar te stellen t.b.v. realisatie van de eerder 
opgenomen pro memorie posten:
a. Kosten voor de sloop van het bestaande pand;
b. De aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg vanaf de Gaarde;
c. Verwijdering van de ontsluitingsweg en inrichting van de Sportlaan grenzend aan de nieuwbouw.
5. De jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit het investeringskrediet op te nemen in de begroting 

2020.

9. OPLOSSINGSRICHTING STICHTING EERSTELIJNSVOORZIENINGEN PORTLAND (SEVP)
Wethouder Van der Graaff geeft aan dat vandaag de door de ondernemers ondertekende 
intentieovereenkomst is ontvangen.

Stemming over het voorstel:
Voor: WD (4), EVA (5), PvdA (2), NAP (2), Stem Lokaal (3) en CU/SGP (1) (16)
Tegen: CDA (2) en NOVA (1) (3)
Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1314962) conform voorstel (1312479):
1. De door het college op bijlage verseonnummer 1312604 opgelegde geheimhouding conform artikel 25 
lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te 
bekrachtigen;
2. Uit te spreken dat een eerstelijns gezondheidsvoorziening in Portland door de gemeente tot een 
belangrijke maatschappelijke basisvoorziening voor deze wijk wordt gerekend;
3. Het college de opdracht te geven om de panden van de ondernemers van de Eerstelijns 
Voorzieningen Portland, Langstraat 9 en 10 te Rhoon (Portland), over te nemen;
4. Het college toestemming te geven om de leningen te herfinancieren bij de BNG en een krediet ter 
beschikking te stellen van € 5.400.000;
5. Het college de opdracht te geven om de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland op te laten 

heffen;
6. Als voorwaarde te stellen dat de huidige Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland de 

renteverplichtingen aan de BNG voldoet;
7. Voor de juridische uitwerking van dit besluit een eenmalig bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen 
en dit te dekken uit het ter beschikking gestelde krediet;
8. De structurele financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022;
9. Als de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland en/of één van beide ondernemers niet akkoord 
gaan met bovenstaande oplossing het college de opdracht te geven om op basis van de geldende 
overeenkomsten uit 2007 de bestuurders van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland aan te 
spreken op hun verplichtingen jegens de BNG en vervolgens de rechten van de gemeente uit te winnen;
10. Het college de opdracht te geven om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen.

10. SLUITING
De voorzitter sluit om 21:40 uur de vergadering.
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(S)STEM-LOKAAL

Amendement (letter): 
Voor:

A

Tegen:

Aangenomen / verworpen 11-'

Raadsvergadering 5 maart 2018

Amendement
Betreft: Raadsbesluit Ontwikkeling gymzaal Rhoon nr 1307824

Constaterende dat;
In het beraad en advies gevoerde overleg het in het aangehaalde besluit onder punt 3a;
Te weten:

a. Het schetsontwerp voor de openbare ruimte dient als inspiratie bij het opstellen van 
de parkvisie

Dit onderdeel GEEN deel uit dient te maken voor de ontwikkeling van de gymzaal. 

Overwegende
Dat de ontwikkeling van de gymzaal geen onderdeel vormt van de parkvisie en deze geheel 
op zichzelf staat;

Roept op;
Van het Raadsbesluit ontwikkeling Gymzaal Rhoon kenmerk 1307824 van de commissie 
ruimte BBVnummer 1293806, uit het besluit te schrappen:

Het onder punt 3 sub a genoemde.

En gaat over tot de orde van de dag, 
Albrandswaard, 5 maart 2018.
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Amendement
Albrandswaard

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

Constaterende dat:

De gemeenteraad in juni 2016 een besluit heeft genomen voor het bouwen van een 
nieuwe gymzaal aan de Sportlaan
Er geen besluit is genomen over de herinrichting van een gedeelte van de openbare 
ruimte in het park

Overwegende dat:

De gemeente zich dient te prioriteren op de bouw van een nieuwe gymzaal en het 
onderhoud daarvan.
Dat punt 3a tot verwarring leidt en niet past bij het eerder genomen besluit van juni 
2016.

Punt 3 te wijzigen in: Het voorlopig schetsontwerp voor de gymzaal Rhoon vast te 
stellen
Punt 3a te schrappen.
Punt 4c als volgt te wijzigen in: Verwijdering van de ontsluitingsweg en inrichting van 
de Sportlaan grenzend aan de nieuwbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie VVD Albrandswaard

Besluit:

Amendement (letter): 
Voor:

Tegen:

Aangenomen / verworpen

6/7

vo
lk

sp
ar

ti
j 

Se
cr

et
ar

ia
at

 F
ra

ct
ie

 
t»

 0
10

-2
03

31
01

vo
o

r 
vr

ij
he

id
 

D
'3

 A
m

oe
rh

of
 17

 
E 

■ v
.s

pr
ui

t@
w

da
ib

ra
nd

sw
aa

rd
.n

l
en

 d
em

o
c

r
a

ti
e 

31
62

 r
a 

R
ho

on
 

w
 ■

 w
w

w
.w

da
lb

ra
nd

sw
aa

rd
.n

l



Amendement
STEM-LOKAAL Albrandswaard

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

Constaterende dat:

De gemeenteraad in juni 2016 een besluit heeft genomen voor het bouwen van een 
nieuwe gymzaal aan de Sportlaan
Er geen besluit is genomen over de herinrichting van een gedeelte van de openbare 
ruimte in het park

Overwegende dat:

De gemeente zich dient te prioriteren op de bouw van een nieuwe gymzaal en het 
onderhoud daarvan.
Dat punt 3a tot verwarring leidt en niet past bij het eerder genomen besluit van juni 
2016.

Besluit:

Punt 3 te wijzigen in: Het voorlopig schetsontwerp voor de gymzaal Rhoon vast te 
stellen
Punt 3a te schrappen.
Punt 4c als volgt te wijzigen in: Verwijdering van de ontsluitingsweg en inrichting van 
de Sportlaan grenzend aan de nieuwbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.
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