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Onderwerp:
Evaluatierapport BOA’s

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2019; 

gelet op

Het aangenomen amendement B,

BESLUIT:
1. Op basis van het "Evaluatierapport inzet BOA’s te kiezen voor scenario 1 (investeren in kwaliteit);

2. De kosten structureel te dekken vanuit het Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen 
Bestuur;

3. Het college op te dragen de dekking structureel in de begroting te verwerken via de eerste 
Tussenrapportage Begroting 2020, binnen het mandaat dat volgt uit de Verordening 212 van 
de gemeente Albrandswaard.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 11 november 2019.



Door speeches van de burgemeester, mevrouw Vergouwe en de heer Van der Knaap wordt afscheid 
genomen van de heer Van der Knaap.

Door speeches van de burgemeester en mevrouw Padmos wordt afscheid genomen van mevrouw 
Padmos.

3. TOELATING VAN DE HEREN R. HONDEBRINK EN H.J. VAN DER GRAAFF ALS RAADSLEDEN
De heren Steger, Van der Kaaij en Van Zaaien hebben als commissie geloofsbrieven zich gebogen over 
de geloofsbrieven van de tot raadsleden benoemde heren Hondebrink en Van der Graaff. De heer 
Steger geeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en andere bij wet 
gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden.

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit unaniem toe te laten als lid van de raad van de 
gemeente Albrandswaard:
De heer R Hondebrink en de heer H.J. van der Graaff

4. SPREEKRECHT
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

5. VRAGENHALFUUR
De fractie EVA stelt vragen over Hof van Spui fase 2. Die worden door wethouder Boender beantwoord.

6. VASTSTELLING VERSLAGEN OPENBARE RAADSVERGADERINGEN 8 EN 15 JULI 2019
De verslagen van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld.

7. INGEKOMEN STUKKEN
De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

8. PRIVACYBELEID ALBRANDSWAARD 2019
De raad besluit conform voorstel (78057):
1. Het privacy beleid, dat als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, vast te stellen

9. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING MPO TUSSENRAPPORTAGE 2019
De raad besluit conform voorstel (115050):
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de tussentijdse rapportage Meerjaren 

Perspectief Ontwikkelingsprojecten MPO' 2019, die als bijlage is gevoegd bij de 
raadsinformatiebrief (113835 d.d. 1 oktober 2019), op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen, omdat deze gegevens 
bevat over de onderhandelingspositie van niet alleen de gemeente, maar ook van derden, en 
de geheimhoudingstermijn te handhaven tot het afsluiten van de grondexploitaties.

BESPREEKSTUKKEN

10. AFVALBELEID ALBRANDSWAARD 2019-2023
De fracties VVD, EVA, NAP en Leefbaar Albrandswaard dienen amendement A in met de volgende 
strekking:

Het raadsbesluit met nr.: 101810 als volgt aan te passen;
• Punt 1. Te wijzigen in: Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vastte stellen en 

variant 2 verder uit te werken en een variabel tarief op restafval in te voeren ingaande 2021;
• Punt 3 te wijzigen in: Het benodigd investeringsbedrag voor variant 2 beschikbaar te stellen;
• Punt 7 toe te voegen: Jaarlijks een evaluatie c.q. monitoring uit te voeren en aan de hand van 

deze uitkomsten, de Raad en de bewoners te informeren over de behaalde resultaten in relatie 
tot de beoogde opbrengsten van vermindering restafval en grondstofverwaarding.


