
Raadsvergadering Motienr indiener strekking besluit

M201801

5 februari 2018 NAP Steun statiegeldalliantie 

Verzoekt het college:

• Namens de gemeente Albrandswaard steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.

aangenomen unaniem

M201802

5 februari 2018 Stem Lokaal Zelfstandigeheid gemeente Albrandswaard 

Verzoekt

Het College en de raad van Albrandswaard op te roepen al wat nodig is te doen, teneinde de gemeente 

Albrandswaard tot zelfstandige gemeente te behouden. 

verworpen 6 12

M201803

14 mei 2018 I EVA Motie van afkeuring

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 vindt

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

zijn getrokken.

ingetrokken

M201804

14 mei 2018 II EVA Motie van afkeuring  

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

ingetrokken

M201805

14 mei 2018 III EVA Motie

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

aangenomen unaniem

M201806

11 juni 2018 I GroenLinks Aardgasvrije wijken 

Roept het college op, om

• Vóór 1 juli 2018 aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat het college van Albrandswaard in ieder geval mee wil 

doen aan het leerprogramma rondom de proeftuinen aardgasvrij maken die in 2018 zullen starten;

• De ambitie uit te spreken voor het aardgasvrij maken van bestaande bouw, waarvan de start in 2019, 2020 of 2021 

ligt, en deze ambitie uit te werken in de begroting van 2019.

verworpen 5 EVA, GroenLinks, CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA

M201807

2 juli 2018 I NAP Financien op orde 

Roept het college op

• Ieder raadsvoorstel te voorzien van een reëel dekkingsvoorstel voordat de stukken naar de raad gaan. 

ingetrokken

M201808

2 juli 2018 II EVA, CU/SGP Veilig verkeer Albrandwaard 

Roept het college op om:

• De resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de bewoners van Albrandswaard en samen met inwoners en 

de gemeenteraad een realiseerbaar plan te maken met de belangrijkste knelpunten voor de komende vier jaar;

• Maak in de begroting een duidelijke vertaling van deze ambitie, zodat inwoners weten dat serieus genomen worden 

aangenomen 16 VVD, EVA, Stem Lokaal, 

CDA, GroenLinks, NAP, 

CU/SGP

3 Leefbaar Albrandswaard

Voor Tegen

stemverhouding



M201809

2 juli 2018 III EVA, GroenLinks, 

CU/SGP, VVD, 

CDA, Leefbaar 

Albrandswaard, 

NAP en Stem 

Lokaal

Gratis OV 

Verzoekt het college om:

• Bij het uitwerken van het vervoersmodel rekening te houden met alle minima.

• De resultaten en de inhoudelijke uitwerking van het gevolgde proces te delen met de raad, zodat de raad vervolgens 

tijdig een afweging kan maken.

aangenomen unaniem

M201810

2 juli 2018 IV EVA, GroenLinks, 

CU/SGP

Duurzaamheidsfonds Albrandswaard  

Verzoekt het college om:

• De mogelijkheid voor het instellen van een duurzaamheidsfonds uit te werken voor de totstandkoming van de 

duurzaamheidsagenda 2019.

aangenomen unaniem

M201811

2 juli 2018 V EVA, CU/SGP Woningbouw; Anticiperen of reageren? 

Roept het college op om:

• In het collegewerkprogramma duidelijk aan te geven wat het doel en het resultaat moet zijn van de bouwambities en 

welke positie zij in de regio in wenst te nemen;

• Aan te geven hoe zij Albrandswaarders en de gemeenteraad een stem gaan geven bij het bepalen van onze positie 

in de regio;

• Met de raad een discussie te starten hoe wij als gemeente zelf de regie kunnen houden voer de bouwgrenzen van 

Albrandswaard.

aangenomen unaniem

M201812

2 juli 2018 VI EVA, GroenLinks, 

CU/SGP 

Versterken biodiversiteit in openbare ruimte

verzoekt het college:

• om het versterken van de biodiversiteit onder insecten nadrukkelijk ook te zien als het naar een hoger niveau trekken 

van het groenonderhoud en beheer, en daarmee tevens een goed voorbeeld stelt voor inwoners;

• om in de contacten met bewoners, lokale natuurverenigingen en boeren nadrukkelijk samen het gesprek aan te gaan 

over dit onderwerp;

• zich actief in te zetten voor een bijen- en insectenvriendelijk beheer van de openbare ruimte en dit verwerkt in het 

beleid, waarbij instandhouding en het vergroten van de biodiversiteit vooropstaat, en de gemeenteraad informeert 

over de voorgang.

verworpen 7 EVA, NAP, GroenLinks, 

CU/SGP

12 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA

M201813

2 juli 2018 VII EVA, GroenLinks, 

CU/SGP,NAP

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard 

.

Roept het college op, om

• een ambitieus afvalstoffenbeleid te ontwikkelen waarmee de afgesproken doelstelling wel wordt behaald en op 

duurzame gedragsverandering wordt ingezet;

• dit beleid vooral niet top-down uit te voeren, maar in een procesvorm waar inwoners onderdeel van uitmaken zodat 

het ook daadwerkelijk een succes kan worden;

• dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid in het collegewerkprogramma uit te werken en dit zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk eind Q4 2018, in de gemeenteraad te presenteren.

aangenomen unaniem

M201814

1 oktober 2018 I EVA Inrichting Louwerensplein Rhoon  

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 en verbetering van de algehele 

verkeersveiligheid 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

verworpen 8 EVA, NAP, PvdA, 

GroenLinks, CU/SGP

12 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA

M201815

1 oktober 2018 II GroenLinks, 

CU/SGP, NAP

Inbouwen reflectie- en evaluatiemoment omtrent het Huis van Albrandswaard

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.

verworpen 8 EVA, NAP, PvdA, 

GroenLinks, CU/SGP

12 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA



M201816

5 november 2018 I EVA, GroenLinks Energietransitie en duurzaamheidsfonds 

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.

aangenomen unaniem

M201817

5 november 2018 II VVD We zien onze BOA's graag 

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;

3. In het rapport scenario1s te schetsen hoe de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de inzet van BOA1s kan worden 

vergoot. Hierbij kan gekeken worden naar bijvoorbeeld de inzet van een extra BOA, stagiaires, BOA1s in opleiding,

toezichthouders en/of gastheren en vrouwen in te zetten;

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

aangenomen 18 VVD, EVA, Stem Lokaal, 

Leefbaar Albrandswaard, 

CDA, CU/SGP

1 GroenLinks

M201818

5 november 2018 III VVD, GroenLinks Klankbordgroep scenario's energietransitie

Verzoekt het college:

• 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 gebied van de energietransitie; 

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

aangenomen unaniem

M201819

5 november 2018 IV GroenLinks, 

Leefbaar 

Albrandswaard, 

CDA, EVA

Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw

Verzoekt het college:

• 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 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.

aangenomen unaniem

M201820

5 november 2018 V Stem Lokaal Voorrang sociale woningen

Roept het college op: 

Binnen de gemeente Albrandswaard deze verplichting eveneens te laten vervallen

aangenomen 17 VVD, EVA, Stem Lokaal, 

Leefbaar Albrandswaard, 

CDA

2 GroenLinks, CU/SGP

M201821

5 november 2018 VI Stem Lokaal Huishoudelijke hulp uitgevoerd via de WMO

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.

ingetrokken

M201822

5 november 2018 VII CU/SGP Rood, wit & blauw

Verzoeken het presidium:

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

aangenomen 16 VVD, EVA (2), Stem Lokaal, 

Leefbaar Albrandswaard, 

CDA, CU/SGP

3 EVA (2), GroenLinks



M201823

5 november 2018 VIII CU/SGP Huisvesting Buurtpreventie

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 moet worden voor de buurtpreventie en aanverwante 

wijkactiviteiten 

aangenomen unaniem

M201824

5 november 2018 IX CU/SGP Beter scheiden, minder afval

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

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. 

ingetrokken

M201825

5 november 2018 X Leefbaar 

Albrandswaard

Evenementen in Albrandswaard

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.

aangenomen unaniem

M201826

5 november 2018 XI CDA, EVA, 

Leefbaar 

Albrandswaard, 

GroenLinks 

CU/SGP

Actiepan wonen in Albrandswaard 

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

aangenomen unaniem

M201827

12 november 2018 I Stem Lokaal Duurzaamheid begint bij jezelf

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

aangenomen 15 VVD, EVA, Stem Lokaal, 

CDA, GroenLinks, NAP, 

CU/SGP

3 Leefbaar Albrandswaard


