
Raadsvergadering Motienr indiener strekking besluit

M201901

4 februari 2019 I GroenLinks Actief tegengaan oplaten ballonnen in Albrandswaard

Roept het college op om

• Bij evenementen die door de gemeente Albrandswaard worden georganiseerd geen (wens)ballonnen op te laten of uit te delen;

• Het oplaten en/of uitdelen van (wens)ballonnen bij evenementen actief te ontmoedigen en dit te formaliseren in de vergunningsaanvraag;

• In de eerstvolgende wijziging van de APV bepalingen op te nemen over het oplaten en/of uitdelen van (wens)ballonnen binnen de 

gemeentegrenzen;

• Hierover actief te communiceren richting inwoners en ondernemers, waardoor de motieven van de gemeente en mogelijk duurzame 

alternatieven duidelijk worden.

ingetrokken

M201902

4 maart 2019 I EVA Burgerparticipatie project Emmastraat

Roept het college op om

• in samenwerking met de bewoners, betrokkenen en ondernemers, een proces te starten, dat moet garanderen dat omwonenden een 

serieuze plaats aan tafel krijgen om bovengenoemde zorgen te adresseren en te komen tot een mooie woonomgeving voor nieuwe en huidige 

bewoners en gebruikers.

verworpen 7 EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA

M201903

4 maart 2019 II GroenLinks Van winkel naar woning

Roept het college op om

• Voorafgaand aan de bouw gezamenlijk met de projectontwikkelaar onderzoek te doen naar de mogelijkheid om bij (langdurige) leegstand van 

de toekomstige winkelplint aan de Emmastraat, deze winkels om te bouwen naar kleine, betaalbare huurwoningen voor starters en ouderen uit 

de gemeente Albrandswaard;

• De resultaten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad.

verworpen 7 EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA

M201904

4 maart 2019 III EVA Gratis OV vermogenstoets

Roept het college op om

• Komende tijd te onderzoeken of een vermogenstoets toch mogelijk is en deze toets een onderdeel te laten zijn van de beoordeling voor het 

toekennen van gratis OV voor het aangevraagde jaar.

verworpen 7 EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA

M201905

4 maart 2019 IV EVA Dorpshuis Rhoon

Roept het college op om

• In het centrum van Rhoon, in één van de vrij te komen panden, voor een periode van 4 jaar te huren;

• In het 3e jaar deze huur te evalueren, waarna een verder besluit genomen kan worden over de toekomst;

• De resterende kosten, na aftrek van de bijdrage van het Boerderijtje te dekken uit een deel van het budget dat de raad heeft vrijgegeven voor 

gratis ov en de komende jaren een onderdeel is van het minimabudget.

ingetrokken

M201906

1 april 2019 I GroenLinks Geen Sticker Geen Reclame

 

Verzoekt het college om

• Op korte termijn met een plan van aanpak te komen om per 1 januari 2020 over te gaan tot invoering van de JA/JA-sticker voor 

ongeadresseerd reclamedrukwerk;

• De JA/JA-sticker, ook op het gebied van voorlichting en handhaving, te integreren in de uitvoering het nieuwe afvalbeleid.

aangenomen 19 VVD, EVA, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard (2), CDA (1), PvdA, 

Groenlinks, CU/SGP

2 CDA (1), Leefbaar Albrandswaard (1)

M201907

1 april 2019 II Alle partijen Uitwerken Variant met burgers

Roept het college op alvorens een definitief besluit aan de gemeenteraad voor te leggen, de komende maanden:

• Wijkavonden te organiseren voor een open dialoog over Van afval naar grondstof

• In gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties en kerken uit alle wijken en de (sport)verenigingen over de 

vraag hoe de gemeente samen met de organisaties zo veel mogelijk wijkbewoners kan stimuleren om naar een van de bewonersavonden over  

“van afval naar grondstof” te gaan

• Samen met o.a. bewonersorganisaties en (sport)verenigingen invulling geven aan de grootste uitdagingen, zoals grote gezinnen, mensen die 

bv om medische redenen meer afval produceren, locaties in geval van Variant 4, zwerfafval, kostenaspect in de toekomst, etc. 

• De gemeenteraad proactief op de hoogte houdt van de bijeenkomsten;

• Het publiceren van een special bij de gemeentepagina over Afval naar grondstof

• Het publiceren van een sfeerverslag met concrete conclusies en aanbevelingen

• Een nieuw voorstel voor te leggen na het zomerreces, maar voor de begroting 2020

aangenomen unaniem

M201908

8 juli 2019 I VVD Stimuleren biodiversiteit 

Roept het college op om

• Het positief stimuleren van biodiversiteit vanaf heden een onderdeel te maken van alle toekomstige herontwikkelingen en inrichtingen van 

groengebieden en openbare ruimten;

• Het positief stimuleren van biodiversiteit een onderdeel te maken van de omgevingsvisie die momenteel wordt uitgewerkt;

• Hierbij gebruik te maken van bestaande bronnen zoals onder andere; De Groene Agenda, het VN IPBES rapport en de Green Deal.

aangenomen 14 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA, CU/SGP

6 EVA, NAP, GroenLinks

M201909

8 juli 2019 II Stem Lokaal Stikstof in met de volgende strekking 

Roept het college op om

• Om voor de begrotingsraad te onderzoeken, wat hiervan de gevolgen voor de woningbouw zijn en de opgave vanuit de provincie.

• Om voor de begrotingsraad met een inschatting te komen, wat dit voor financiële consequenties heeft.

ingetrokken

M201910

8 juli 2019 III Stem Lokaal Cittaslow keurmerk 

Roept het college op om

• Het college verzoeken om in het vierde kwartaal 2019 met een antwoord te komen op de vraag of het mogelijk is om voor Albrandswaard het 

Cittaslow keurmerk binnen te halen.

• Hier een bedrag van 2500 euro voor vrij te maken ten laste van de algemene middelen.

aangenomen 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA

7 EVA, NAP, GroenLinks, CU/SGP

Voor Tegen

stemverhouding
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Voor Tegen

stemverhouding

M201911

8 juli 2019 IV GroenLinks Draagvlak voor herinrichting park van Rhoon

Verzoekt het college om

• De raad actief te (blijven) betrekken in de herinrichting van het park van Rhoon;

• De raad mee te laten denken over het definitieve ontwerp, en deze inbreng serieus te nemen;

• Pas na deze co-creatie met de raad het definitieve ontwerp vast te stellen.

verworpen 7  EVA, NAP, GroenLinks, CU/SGP 13 VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA

M201912

8 juli 2019 V GroenLinks Versoberen, dus niet bijbetalen

Verzoekt het college om

• De mogelijke financiële tegenvallers voor het Huis van Albrandswaard direct te verrekenen met de bouwkundige keuzes, waardoor de totale 

begrote kosten zoveel mogelijk ongewijzigd zullen blijven.

verworpen 1 GroenLinks 19 VVD, EVA, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, 

CDA, NAP, CU/SGP

M201913

8 juli 2019 VI GroenLinks Biodiversiteit door bloemweides

Verzoekt het college om

• Geen bijenkasten rondom het zonnepark Rhoon te plaatsen, maar in plaats hiervan te kiezen voor alternatieven die wél het gewenste effect 

hebben, zoals het aanleggen van grote insectenhotels en grootschalige bloemenweides en/of stroken die niet gemaaid worden.

ingetrokken

M201914

8 juli 2019 VII CDA & Leefbaar 

Albrandswaard 

Grip op wonen

Roept het college op

• Om de raad periodiek, maar tenminste een keer per halfjaar, in informele setting te informeren over de voortgang van de onderhandelingen 

met de provincie en binnen de regio en de ontwikkeling van de verschillende projecten en woningbouwlocaties binnen de gemeente. Indien 

behulpzaam kunnen daar ook inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij worden betrokken.

ingetrokken

M201915

8 juli 2019 VIII EVA Motie van treurnis

Besluit

• De fractie EVA spreekt haar teleurstelling uit over de wijze van opereren van wethouder Boender.

verworpen 6  EVA, NAP, GroenLinks 14 VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, 

CU/SGP

M201916

7 oktober 2019 I EVA, CU/SGP Geen verplichte blauwe papierbakken

Roept het college op om

• In de bestaande mini milieustraten de papiercontainer aan te houden als optie om papier scheiden en tevens de vereniging (WCR) de 

mogelijkheid te laten behouden het papier huis aan huis op te halen. 

• Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de huidige ondergrondse pmd container te vervangen voor een papiercontainer. 

• Bewoners in de gelegenheid te stellen af te zien van de nieuwe blauwe papier container. 

ingetrokken

M201917

7 oktober 2019 II EVA Monitor sociaal domein

Roept het college op om

• De tussenrapportage sociaal domein uit te breiden met de budgettaire vertaling van de aantallen, zodat de raad beter financieel inzicht heeft 

in het sociaal domein; 

• Samen met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad opnieuw te kijken naar de monitor Sociaal domein; 

• het voornemen om te zetten in een belofte de raad tijdig te informeren; 

verworpen 6 EVA, NAP, CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, 

PvdA, GroenLinks

M201918

7 oktober 2019 III EVA Onderzoek vraagwijzer en KCC

Roept het college op om

• Te onderzoeken of de herhuisvesting van Vraagwijzer nieuwe kansen biedt voor een betere dienstverlening naar inwoners, waarbij we 

uitgaan van het versterken van Vraagwijzer en een afbouw van het KCC om op die manier te komen tot 1 toegang en een kostenbesparing op 

het aantal cliënt contacten; 

aangenomen Unaniem

M201919

7 oktober 2019 IV VVD, Stem 

Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, 

CDA

Motie Accres  

Roept het college van burgemeester en wethouders op

• In navolging van andere gemeenten een duidelijk signaal af te geven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de 

noodzaak voor de bijstelling van de rekenmethode die wordt gehanteerd om de hoogte van het accres vast te stellen, als onderdeel van de 

herijking verdeling gemeentefonds. 

• Te verzoeken om deze aanpassing met terugwerkende kracht door te voeren, vanwege de reeds ontstane schade. 

• De herijkingsoperatie nauwlettend in de gaten te houden en waar mogelijk samen op te trekken met andere gemeenten in het afgeven van 

signalen richting Rijksoverheid en/of VNG als de ontwikkelingen het geschetste probleem onvoldoende adresseren en oplossen. 

aangenomen 15 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA, PvdA, NAP, 

GroenLinks, CU/SGP

4 EVA

M201920

11 november 2019 I EVA Inzet gesprek provincie Zuid-Holland

Roept het college op, de volgende kaders van de raad onder de aandacht te brengen bij de gedeputeerde

• Albrandswaard houdt zich aan het voorlopig gedane bod voor de bouw van maximaal 210 sociale woningen en zal niet ingaan op de opdracht 

er 600 extra te bouwen;

• Albrandswaard verwacht financiële compensatie indien de Provincie de gemeente beperkt in de ontwikkeling van gronden, zoals het 

Binnenland van Rhoon;

• Albrandswaard verwacht van de Provincie dat alle gekapte bomen van de gifstort worden gecompenseerd.

• Alle mogelijke locaties voor de aanleg van het nieuwe voetbalcomplex de Omloop met de gedeputeerde te bespreken en niet alleen de 

voorkeursvariant van het college.

verworpen 6 EVA, NAP, CU/SGP 15 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, 

PvdA, GroenLinks

M201921

11 november 2019 II EVA Motie verkenning meerjarig financieel perspectief Begroting Albrandswaard

Roept het college op om

• Te komen tot een verkenning Meerjarig Financieel Perspectief Begroting Albrandswaard waarbij toekomstige ontwikkelingen op een integrale 

wijze worden gepresenteerd (in termen van impact op de lasten en baten en mogelijke interventies hierop.)

• Deze verkenning met de Raad te delen en te bespreken bij de Voorjaarsnota 2020.

aangenomen unaniem
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M201922

11 november 2019 III EVA Motie inzicht voor besluit

Vraagt het college om

• Een quick scan te doen naar de gevolgen van de bouw van 1177 woningen op het gebied van ondersteuning binnen het sociaal domein, op 

het gebied van onderwijs behoefte en de daarbij behorende sportvloeren;

• De gemeenteraad hierover uiterlijk bij de voorjaarsnota 2020 te rapporteren;

verworpen 8 EVA, PvdA, NAP, GroenLinks, CU/SGP 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA

M201923

11 november 2019 IV EVA & Leefbaar 

Albrandswaard

Motie Rotterdam compenseert

Draagt het college op

• Het gesprek met Rotterdam aan te gaan over een financiële tegemoetkoming voor de verhoogde sociale woningbouwopgave.

aangenomen 11 EVA, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, NAP

10 VVD, CDA, PvdA, Groenlinks, CU/SGP

M201924

11 november 2019 V PvdA Verplaatsing sportpark Omloopseweg naar Sportpark AW

Roept het college op

• De optie om de velden van het sportpark Omloopseweg te verplaatsen naar het Sportpark Albrandswaard als serieuze optie bij de 

ontwikkelingen te betrekken;

• Deze optie ook nadrukkelijk met de Provincie te overleggen bij het gesprek later deze maand;

verworpen 6 EVA, PvdA, GroenLinks 15 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, 

NAP, CU/SGP

M201925

11 november 2019 VI PvdA Beleid Duurzaamheid

Roept het college op

• Voor 1 juli 2020 te komen met beleidsregels hoe deze middelen aan te wenden, en deze aan de raad voor te leggen;

• Daarbij zo creatief mogelijk te zijn als het gaat om vormen van subsidie en/of renteloze leningen

verworpen 7 EVA, PvdA, GroenLinks, CU/SGP 14 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, 

NAP

M201926

11 november 2019 VII Stem Lokaal Verzilverlening

Roept het college op

• Te onderzoeken of deze lening voor de inwoners van Albrandswaard ter beschikking gesteld kan worden

aangenomen 15 EVA, Stem Lokaal, , Leefbaar 

Albrandswaard (2), CDA, PvdA, NAP, 

GroenLinks, CU/SGP

6 VVD, Leefbaar Albrandswaard (1)

M201927

11 november 2019 VIII GroenLinks, 

PvdA, EVA, 

NAP, CDA, 

StemLokaal, 

Leefbaar 

Albrandswaard, 

CU/SGP

Bijdragen aan betaalbaar bouwen 

Spreekt uit dat 

• Het plan voor de Mariput (van RIB 112912) dient te worden ontwikkeld in samenwerking met de woningbouwvereniging Poortugaal. 

aangenomen 16 GroenLinks, PvdA, EVA, Stem Lokaal, CU 

SGP, NAP, Leefbaar Albrandswaard, CDA

5 VVD

M201928

11 november 2019 IX CU/SGP, 

StemLokaal, 

CDA

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon 

Verzoeken het college

• het “ Streefbeeld Buijtenland van Rhoon” tot het belangrijkste uitgangspunt te laten zijn voor de verdere ontwikkelingen in dit gebied 

• er alles aan te doen om samen met de coöperatie en de ondernemers uit dit gebied om dit Streefbeeld als uitgangspunt voor verdere 

ontwikkelingen in dit gebied te laten gelden. 

aangenomen unaniem

M201929

11 november 2019 X CU/SGP Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen gemeentelijke belastingen

Verzoeken het college

• sport- en cultuurverenigingen met een eigen accommodatie vrij te stellen van OZB/gemeentelijke belastingen

• overige sportaccommodaties, dorpshuizen en ander vastgoed van een als sociaal belang behartigde instelling (SBBI) of ANBI aangemerkte 

organisatie te ontzien bij de OZB, door het lagere OZB-tarief toe te passen.

• met voorstellen te komen om ruimte te vinden in de Programmabegroting 2020.

• De raad uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 te informeren over wat deze aanpassing van de Gemeentewet betekent voor 

de gemeente Albrandswaard (aantal instellingen / verenigingen, financiële gevolgen)

ingetrokken

M201930

11 november 2019 XI CDA Melden loont!

Roept het college op

• Het functioneren van het meldpunt nog eens goed tegen het licht tegen het licht te houden en te optimaliseren en daarbij eenduidigheid, 

effectiviteit en een goede terugkoppeling naar onze inwoners als belangrijkste graadmeter te hanteren.

ingetrokken

M201931

11 november 2019 XII CDA, CU/SGP Aandacht voor preventie 

Roept het college op

• Te zorgen voor en meer inzet te plegen op brede, effectieve preventie en daartoe een Plan van Aanpak op te stellen 

aangenomen 14 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA, CU/SGP

7 EVA, PvdA, NAP, GroenLinks

M201932

11 november 2019 XIII NAP CO2 neutrale maatregel

Draagt het college op

• Om de voor- en nadelen van het gebruik van bamboe voor verkeers-, plaatsnaam- en straatnaamborden - bij vervanging van afgeschreven 

borden of nieuwplaatsingen – te onderzoeken en hierover terug te rapporteren aan de raad.

aangenomen unaniem

M201933

16 december 2019 l GroenLinks, 

EVA, NAP

Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs

Roept het college op, om

• Zo spoedig mogelijk een alternatieve locatie voor het bewegingsonderwijs te realiseren, zodat er uiterlijk met ingang van week 2 in 2020 weer 

door alle scholen bewegingsonderwijs kan warden gegeven (tot en met het einde van de heiwerkzaamheden aan de stationsstraat en/of de op 

levering van de gymzaal in het park van Rhoon);

• Deze alternatieve locatie met de directies van de betreffende scholen te bespreken en samen met hen afspraken te ma ken over de indeling 

en het vervoer.

aangenomen unaniem
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M201934

16 december 2019 ll VVD, Stem 

Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, 

CDA

Verstandig besturen

Roept het college op

• De eenmalige uitkering op een verstandige manier in te zetten die bijdraagt aan het weerstandsvermogen van Albrandswaard;

• Te zoeken naar mogelijkheden binnen de agenda van de samenleving om het geld te besteden aan raadsvoorstellen die een lange looptijd 

kennen en kunnen worden versneld door een financiele impuls;

• Waar mogelijk geld dat overblijft vrij te ma ken voor nieuwe initiatieven;

• Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in 2020 een plan te presenteren hoe de opbrengsten van de Eneco gelden het best besteed 

kunnen worden.

• Zoals gebruikelijk bij opstelling van de voorjaarsnota de raad te betrekken.

aangenomen 13 VVD, Stem Lokaal, Leefbaar 

Albrandswaard, CDA

0


