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AANTEKENINGEN Beraad en Advies Welzijn   

Maandag 8 april 2019 

Locatie  : Gemeentehuis, Hofhoek 5, Poortugaal 
Aanvang : 19.30 uur 

Richard Bransonzaal 
Voorzitter    : Fer van der Stam 
Commissiegriffier: Eva van der Matten 

Aanwezig: Jolanda Ram, Suzanne Remijn, Rob Littel, Marjolein Blok, Suzanne Voogdgeert, Peter 

Körnmann, Gerard Brussaard, Lennard Goudriaan, Sander van der Kaaij, Johan Boonstoppel, Arjan 

Visser, Johan van Wolfswinkel, Daan Groenenboom, Wendy Verduijn. 

 

19.30 – 19.35 uur Hamerstukken: 

- Zienswijze 3e Wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling 

(SVHW) 

   - Zienswijze Toetreding werkgeversvereniging door SVHW  

- Benoeming leden Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs 

Albrandswaard  

   - Vaststelling Tarief huishoudelijke hulp 2019  

- Vaststelling Verordening naamgeving en nummering  

 

De hamerstukken worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 6 mei 2019 

 

 Bespreekstukken: 

19.35 – 20.00 uur Burgercoöperatiezwembad Albrandswaard (rib 49966 d.d. 19-2-2019) 

   Beeldvormend  

   Portefeuillehouder: Martijn Heezen 

 

In de eerste termijn krijgen de fracties CU-SGP en PvdA die vooraf technische vragen hebben gesteld, 

het woord om verduidelijkende vragen te stellen. Deze worden beantwoord door de wethouder. Het 

gaat onder andere om de fiscale gevolgen van het Sportbesluit. De wethouder zegt toe de adviezen 

hieromtrent binnenkort naar de raad te sturen. De wethouder beantwoordt ook nog enkele politiek-

bestuurlijke vragen van de fractie GroenLinks. De wethouder geeft aan dat hij inmiddels met Sammy’s 

Zwemschool heeft gesproken en dat zij nog steeds geïnteresseerd zijn, maar dat we ons eerst gaan 

beraden. 
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In de tweede termijn, nadat de wethouder van de tafel is gegaan, krijgt Johan van Wolfswinkel het 

woord. Deze oppert onder andere dat het zwembad in breder verband bij de inrichting van het hele 

gebied moet worden bekeken. En dat wellicht Van Gameren Sport  en Abel daarin iets kunnen 

betekenen. 

Als reactie op de inbreng van Johan van Wolfswinkel wordt gezegd dat alle mogelijkheden destijds 

een keer zijn onderzocht. Belangrijkste conclusie aan de tafel is dat aan het raadsbesluit betreft het 

openhouden van het zwembad de komende 20 jaar niet moet worden getornd en dat de wethouder 

de ruimte moet krijgen om verder te kunnen. Aangenomen wordt dat wanneer er nieuwe initiatieven 

zijn, deze zeker door de wethouder worden onderzocht om het zwembad te kunnen openhouden. 

 

De vergadering wordt door de voorzitter om circa 20.15 uur afgesloten. 

 

 

 

 

 


