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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en informeert of men nog initiatiefvoorstellen of moties in wil dienen. 
Dit is niet het geval. Daarnaast zijn er enkele insprekers in de zaal voor agendapunt 10 over de invulling 
van de 6 ha grond. De voorzitter stelt voor om agendapunt 9 en 10 om te ruilen. De raad gaat hiermee 
akkoord. De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor het publiek 
  De voorzitter geeft aan dat er 5 sprekers zich hebben aangemeld, waarvan een persoon handtekeningen 

wil aanbieden. Als eerste geeft hij het woord aan de heer Berkhuizen van het Wereld Natuur Fonds. 
De heer De Ruiter voert namens de heer Berkhuizen het woord. Hij is directeur van stichting ARK 
Natuurontwikkeling. In het raadsvoorstel over de 6 ha grond bij Koedood, worden vier scenario’s 
geschetst. Een van deze voorstellen koerst af op een recreatieve en natuurlijke ontwikkeling van het 
gebied. Om redenen van grondexploitaties wordt aan het eind van het raadsvoorstel dit scenario niet 
verder meer meegenomen en wordt er gekoerst op een invulling van het gebied voor recreatie en 
stoeterijen. De heer De Ruiter wil graag de klimaatbuffer onder de aandacht brengen. Het is een mooi 
initiatief dat in het kader van de klimaatverandering heel belangrijk is. Hij gaat niet verder in op wat een 
klimaatbuffer is, maar het heeft heel veel te maken met de berging van schoon water. Het levert 
uiteindelijk ook een heel mooi gebied op. Het is een spectaculair mooi recreatiegebied in een natuurlijke 
omgeving. Er wordt niet gevraagd om extra ruimte maar meer om bestaande initiatieven van stadshavens, 
via de parken, de Zuidpolder van Barendrecht en misschien in de toekomst ook stukjes van het 
landschapspark Buytenland met elkaar te verbinden. De klimaatbuffer vraagt niet direct om een nieuwe 
ruimteclaim. Belangrijk is dat deze gebieden worden verbonden en de verbinding denkt men in de 
Koedoodzone aan te kunnen aanleggen. Het ministerie van VROM steunt dit plan en heeft 1,3 miljoen 
beschikbaar gesteld om gronden te kunnen verwerven en in te richten. Veel bestuurlijke partijen zoals het 
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Waterschap, het Zuid-Hollands Landschap en de Stadsregio doen hier graag aan mee. De heer De Ruiter 
vraagt om de mogelijkheid van een klimaatbuffer niet op voorhand uit te sluiten, maar dit in het onderzoek 
mee te nemen zoals was voorgesteld. Nagegaan moet worden of de klimaatbuffer toch een reëel 
exploitabel, waardig alternatief kan zijn. Wat de voorstanders betreft kan dat zeker op een manier waarbij 
maneges en stoeterijen niet hoeven te worden geweerd. 
 
De heer Van Wolfswinkel informeert of een stoeterij mogelijk is bij het door de heer De Ruiter voorgestelde 
initiatief. 
 
De heer De Ruiter spreekt de wens uit dat bij het onderzoek ook dit aspect wordt meegenomen en niet bij 
voorbaat wordt uitgesloten. 
 
De heer Goedknegt vindt het een mooi initiatief. In het naastgelegen landschapspark gaat Albrandswaard 
ook een behoorlijk stuk water realiseren dat een zuiveringsfunctie krijgt. Wanneer blijkt dat de 6 ha en de 
stoeterij niet samengaan in het voorgestelde initiatief vraagt hij of het dan mogelijk is om in het 
landschapspark dit idee te realiseren. 
 
De heer De Ruiter laat weten dat het voor de klimaatbuffer heel belangrijk is dat er gebruik gemaakt wordt 
van fluctuerende peilen op een zo groot mogelijk gebied. Het is mogelijk wanneer de initiatieven met 
elkaar worden verbonden om 23 miljoen m3 schoon regenwater op te vangen, te bewaren en weer af te 
staan op het moment dat het droog wordt. Daar is een groot gebied voor nodig. En in dat fluctuerende 
gebied doet Stadshavens mee met de reconstructie, doet het Zuiderpark en het Zuiderlijk Randpark mee 
evenals de Zuidpolder in Barendrecht. Dit omdat Barendrecht heeft besloten om dat gebied een 
recreatieve inrichting te geven. Deze 6 ha ligt precies in het episch centrum van de klimaatbuffer en is de 
juiste locatie om de lopende initiatieven zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen. 
 
De voorzitter geeft hierna het woord aan de heer Backbier van de actiegroep Wakker Albrandswaard. 
De heer Backbier staat hier vanavond niet als voorzitter van WCR maar als vertegenwoordiger van de 
actiegroep Wakker Albrandswaard. De actiegroep is opgericht omdat zij soms behoorlijk wat ruimte 
constateert tussen hetgeen er in de politiek van Albrandswaard wordt beweerd en hetgeen er feitelijk aan 
de hand is. Het doel is dat bewoners van Albrandswaard op een juiste en integere wijze van informatie 
worden voorzien. Vanavond spreekt hij over de status van de CAI in Albrandswaard. Uit de Schakel van 
14 februari kregen de inwoners de indruk dat ze met betrekking tot het CAI-netwerk in Albrandswaard een 
achtergebleven gebied zijn. Er moeten vele investeringen worden gedaan om minimaal gelijke tred te 
houden met de mogelijkheden die inwoners uit andere gemeenten hebben. Deze halve waarheden en 
onjuistheden in de beweringen van EVA en de NAP hier aan de kaak stellen doet de raad maar onderling. 
Wakker Albrandswaard heeft twee verzoeken, een aan het college en een aan de raad. Het verzoek aan 
het college is om de inwoners voor te lichten over de daadwerkelijke stand van zaken met betrekking tot 
de CAI. De indruk die door de twee lokale partijen wordt gewekt is dat Albrandswaard een achtergebleven 
gebied is met betrekking tot de ontwikkelingen en dat er geen gelijke tred kan worden gehouden met de 
investeringen die gedaan moeten worden. Daarnaast kampt de CAI met een daling van het aantal 
abonnees en kunnen niet de gewenste diensten worden geleverd. De inwoners hebben er recht op te 
weten wat er waar is van deze beweringen. Wakker Albrandswaard wenst dat er een speciale pagina in de 
schakel wordt gewijd aan de beweringen van EVA en de NAP. Zeker met de komende verkiezingen 
hebben de bewoners er recht op te weten wat waar is, of wat eenzijdig is gekleurd. Hij verzoekt de raad 
om vanavond niet in te gaan op het initiatiefvoorstel van EVA en de NAP, maar dit voorstel als belangrijk 
item te gebruiken bij de verkiezingen en zo nodig een referendum te laten plaatsvinden aangaande dit 
voorstel. Mogelijk wordt de tweestrijd nog duidelijker als de coalitiepartijen de handen ineenslaan en op 
dezelfde wijze de lokale partijen van repliek gaan dienen. Als ex-NAP-lid meldt de heer Backbier dat hij 
tegen het voorstel is. Niet om emotionele redenen, maar uit puur zakelijk belang. Daar waar de trend is dat 
de veelgebruiker voor luxe artikelen meer betaalt dan de doorsneegebruiker, daar doet dit voorstel afbreuk 
aan. Hier moet heel Albrandswaard gaan meebetalen voor die gebruikers voor wie de huidige 
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mogelijkheden onvoldoende zijn. Dat druist in tegen de belangen van de vele bewoners. Een item dat 
voorheen wel belangrijk was. EVA zegt heel Valckensteyn bevraagd te hebben. Alleen zijn zij vergeten te 
melden dat deze gebruikers over drie jaar het volle pond over de gedane investeringen van € 1600 per 
aansluitpunt mogen betalen. Dat komt neer op € 80 meer per jaar per huishouden gerekend over een 
afschrijvingsperiode van 20 jaar zonder rentevergoeding. 
 
De voorzitter informeert bij de raadsleden of er nog vragen zijn. Dit is niet het geval. Hierna geeft het hij 
woord aan de heer Schraverus, voorzitter van de Seniorenraad Albrandswaard. 
De heer Schraverus richt het woord tot de raadsleden over agendapunt 11 Debat op verzoek van alle 
fracties Initiatiefvoorstel EVA m.b.t. NEMA/CAI. Het initiatiefvoorstel van EVA en NAP lijkt heel sympathiek 
waarbij voor alle inwoners van Albrandswaard binnenkort door het glasvezelnet razendsnel internet 
beschikbaar is. Daar hangt wel een prijskaartje aan en het is zeer de vraag of iedereen daar wel om zit te 
springen. De inwoners zijn nu ongeveer € 14,50 per maand kwijt, maar dat loopt na verglazing op tot meer 
dan € 20 per maand. Het is verheugend dat steeds meer senioren de computer en de mogelijkheden van 
internet leren kennen. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de cursussen die worden gegeven door de 
ANBO, PCOB en de stichting Welzijn Albrandswaard. Er wordt gemaild, informatie opgezocht op internet 
en men werkt met telebankieren. Daar is echter geen supersnel internet voor nodig. Senioren en vele 
inwoners van Albrandswaard zitten echt niet te wachten op dergelijke ontwikkelingen en zeker niet op de 
maandelijkse kostenverhoging. Er ligt in de gemeente al een goed netwerk van glasvezel. Laat ieder die 
behoefte heeft aan snel internet de verbinding naar zijn huis of bedrijf laten trekken en daarvoor betalen. 
Laat echter niet de bewoners die er geen behoefte aan hebben daarvoor opdraaien. Er geldt toch: de 
gebruiker betaalt. Het initiatiefvoorstel roept geen groot enthousiasme op bij de seniorenraad.  
 
De voorzitter dankt de heer Schaverus en constateert dat er geen behoefte is aan nadere vragen. Hierna 
geeft hij het woord aan de heer Van der Knaap. 
De heer Van der Knaap is lid van de initiatiefwerkgroep rondom de verglazing van Albrandswaard. De 
inwoners en ondernemers van Albrandswaard plus de politieke partijen hebben de handen ineen geslagen 
inzake het verglazingsinitiatief. Verkoop van de CAI biedt de mogelijkheid tot verglazing en het 
aanbrengen van glasvezel tot in het huis. Met glasvezel is het mogelijk om internet en televisie aan te 
bieden die past bij de hedendaagse tijd. Zowel de langzame als de snelle aansluitingen kunnen over 
dezelfde lijn worden aangeboden. Hij benadrukt dat de initiatiefwerkgroep niet bestaat uit goedbedoelde 
hobbyisten maar dat het stuk voor stuk specialisten of kenners zijn. Zij kennen de markt waarin deze 
techniek zich bevindt. De vragen aan de verschillende partijen zijn nog niet beantwoord. Als voorbeeld 
noemt hij de gewijzigde situatie van de CAI waar iedereen nu mee te maken krijgt. Maar ook financiële 
zaken, het omgaan met ondernemers en of dit voorstel nu wordt ondersteund. De initiatief werkgroep 
vraagt zich af of een zo breed gedragen voorstel vanuit de inwoners van Albrandswaard wel serieus wordt 
genomen. Navraag bij de inwoners leert dat zij dit voorstel zeer serieus nemen. Zo’n 90% van de 
bezoekers van de website www.glasvezelalbrandswaard.nl is positief. De actie in de wijk Valckensteyn 
geeft nog een dringender beeld, namelijk liever gisteren dan morgen, willen de bewoners deze glasvezel 
gerealiseerd zien tot in de woning. Namens een groot aantal inwoners van Albrandswaard, ondernemers 
en de initiatiefwerkgroep verzoekt de heer Van der Knaap de raadsleden akkoord te gaan met het 
initiatiefvoorstel. 
 
De heer Van der Graaff merkt op dat de heer Van der Knaap zegt te spreken namens een brede groep 
inwoners, maar zojuist zijn er 2 insprekers geweest die iets heel anders beweren. Zij willen namelijk een 
vrije keuze hebben, mede omdat ze er later voor moeten betalen. Hij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt 
met het feit dat de heer Van der Knaap zegt te spreken namens een groot gedeelte van de bevolking. 
De heer Van der Knaap laat weten dat hiervoor speciaal de website www.glasvezelalbrandswaard.nl in de 
lucht is gebracht. Daarnaast heeft hij een steekproef gedaan in de wijk Valckensteyn. Op de website zijn 
ongeveer 300 bezoekers per dag en van deze bezoekers heeft 90% in de afgelopen twee weken 
aangegeven het eens te zijn met het voorstel. 
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De heer Van der Graaff laat weten al een paar keer de site te hebben bezocht maar niet te hebben 
gestemd. Niet iedere bezoeker brengt dus een stem uit. Daarnaast meldt hij een mail te hebben 
ontvangen waarop geen afzender stond. Hij zou het prettig vinden wanneer duidelijk werd aangegeven 
van wie de mail afkomstig was. Het is goed om het e-mailadres correct in te voeren zodat mails ook 
aankomen. Daarnaast is het zo dat hij liever de discussie over de verglazing in de raad wil voeren en niet 
via een publieke website met mensen die hij tot voor kort niet kende. Ook heeft hij bij het bezoeken van de 
website veel kritische reacties gezien van bezoekers. Met name als het gaat over wie er vervolgens de 
diensten aan gaat bieden. Vooral UPC werd daar nogal negatief genoemd. Alle negatieve bezoekers, 
keurig door een noot voorzien van de leden van de werkgroep, benadrukten vooral dat de aansluiting niet 
duurder mocht worden. Hij vraagt de heer Van der Knaap of hij dat kan garanderen.  
 
De heer Van der Knaap biedt aan om de cijfers van de niet geregistreerde bezoekers specifieker te 
maken. Helaas heeft hij deze gegevens vanavond niet bij zich. Wat betreft het niet duurder maken deelt hij 
mee dat de betrokken specialisten contact hebben gehad met partijen die dit zouden kunnen exploiteren. 
Nadere details zijn bekend. Deze gegevens heeft hij vanavond niet voor handen, maar hij kan deze later 
met de raadsleden delen.  
 
De heer Van der Graaff denkt te weten dat het volgens de website gratis is. 
 
De heer Van der Knaap geeft aan dat het aanleggen van een glasvezelkabel tot in de woning gratis is. 
Alleen het tarief van het internet wordt duurder. Hij kent de tarieven niet uit zijn hoofd. Een partij zal altijd 
marktconforme tarieven aanbieden, omdat hij zichzelf anders uit de markt prijst. 
 
De voorzitter verzoekt de discussie later bij het agendapunt verder te voeren en geeft het woord aan de 
heer Opstal, die handtekeningen komt aanbieden. 
De heer Opstal spreekt namens de verontruste bewoners die tegenover de voetbalvelden van 
Albrandswaard wonen. Deze bewoners zijn geïnformeerd over het feit dat er een bouwwerk geplaatst 
wordt en zij vragen zich af of er nog rekening wordt gehouden met het ontwerp dat destijds door de 
landschapsarchitect naar voren gebracht is. Bewoners constateren dat er destijds mooie plannen zijn 
gemaakt, maar dat er tot nu toe vrij weinig van terecht is gekomen. Hij verzoekt om voordat er wordt 
overgegaan tot het plaatsen van een kunstwerk, eerst met de bewoners om de tafel te gaan zitten. Er 
moet vooral geen actie worden ondernomen, totdat er gezamenlijk een goede oplossing wordt gevonden. 
Hij vraagt de raad om deze toezegging. 
 
De voorzitter geeft aan dit morgen met het college te bespreken. Hij kan de toezegging nu niet doen. De 
wethouder is momenteel bij een ander overleg, buiten dit gebouw. De wethouder had zeer waarschijnlijk 
zelf de handtekeningen in ontvangst genomen. Er wordt altijd rekening gehouden met omwonenden, maar 
de vraag is wel op welk niveau dit gebeurt. De voorzitter bespreekt dit morgen in het college en zegt toe 
de heer Opstal hierover te informeren. 
 
De heer Opstal heeft een enquête uitgevoerd waarbij 80% van de omwonenden is bevraagd. Van deze 
mensen heeft 99% aangegeven tegen het plaatsen van het kunstwerk te zijn. De lijst met handtekeningen 
wordt aan de voorzitter overhandigd. 
 
De voorzitter neemt de handtekeningen in ontvangst. 
 
De heer Polder meldt dat hij vorige week al vragen heeft gesteld en dat het college toen aangaf dat eerst 
met de omwonenden overlegd zou worden alvorens er verder actie wordt ondernomen. Dus feitelijk is dit 
overleg al door het college toegezegd. 
 
De voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling dat mevrouw De Leeuwe en wethouder Toornburg 
vanavond iets later komen. 
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3. Benoeming van de heer J.C.M. Hagenaars als interim-griffier 

De voorzitter informeert of het voorstel de instemming van allen heeft, zodat kan worden overgegaan tot 
de eedaflegging. De raad is akkoord en hiermee wordt het raadsbesluit vastgesteld. De heer Hagenaars 
wordt naar voren geroepen en iedereen gaat staan. De raad heeft zojuist ingestemd om de heer J.C.M. 
Hagenaars te benoemen tot griffier ad interim voor een periode die gelijk is aan de looptijd van de 
overeenkomst gesloten tussen de gemeente Albrandswaard enerzijds en Leeuwendaal Advies BV 
anderzijds d.d. 29 december 2009. Alvorens de heer Hagenaars naast de voorzitter zitting mag nemen, 
wordt de eed afgenomen.  
 
De voorzitter leest de ambtseed voor en vraagt de heer Hagenaars wat daarop zijn antwoord is. 
 
De heer Hagenaars antwoordt hierop: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” 
 
De voorzitter verklaart de heer Hagenaars hierbij officieel als beëdigd en feliciteert hem. Hierna wordt de 
vergadering kort geschorst voor de felicitaties. 
 

4. Het vragenhalfuur 
 De voorzitter constateert dat een vraag is ingediend door de fractie EVA en geeft mevrouw Rombout het 

woord. 
Mevrouw Rombout heeft afgelopen donderdagavond het verontrustende bericht vernomen dat tijdens de 
hoorzitting van 21 januari 2010, waar het bezwaarschrift werd behandeld van Victory Outreach tegen het 
collegebesluit van 28 oktober 2009, er geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was. De 
fractie EVA heeft wil graag weten wat hier aan de hand is.  

 
Wethouder Van Praag laat weten dat inderdaad afgelopen donderdagavond de hoorzitting heeft 
plaatsgevonden bij de commissie Bezwaar en Beroep. Deze commissie werd in de gelegenheid gesteld 
om de partijen, te weten Woonkompas, Victory Outreach en de gemeente, te horen. Door een 
misverstand, een agendafout, was de vertegenwoordiger van de gemeente daarbij niet aanwezig. Door 
een snelle belactie is het nog wel gelukt om de wethouder zelf op te roepen en daardoor is de gemeente 
gelukkig in staat geweest om nog enkele vragen te beantwoorden. Het was een betreurenswaardige en 
genante situatie. Daar wordt niet omheen gedraaid. Voor het proces maakt het niet veel uit, omdat alles 
wat te vertellen valt over deze zaak op papier staat. Dit is in handen van de commissie gesteld, zodat het 
in de beoordeling kan worden betrokken. Over twee weken ontvangt het college dit oordeel. Voor het 
beeld maakt het wel enorm veel uit. Er waren veel mensen op de publieke tribune aanwezig, die zich 
terdege hadden voorbereid. Vanuit de eigen betrokkenheid bij het onderwerp, maar ook om de gemeente 
een steun in de rug te geven in het weerwoord ten opzichte van de juristen van de andere partij. Veel 
mensen dachten dat de beslissing van dit proces afhankelijk was, maar dat is niet zo. Gelukkig waren alle 
documenten goed voorbereid en beschikbaar. Voor de feitelijke gang van zaken maakt het uiteindelijk niet 
veel uit, maar de wethouder voelt zich enorm betrokken bij dit onderwerp. Op de informatieavond waren 
meer dan 300 betrokkenen aanwezig. Men vond duidelijk dat de gemeente voor haar zaak moest staan en 
voor de mensen op moest komen. Niet iedereen had hier het volste vertrouwen in. Samen met een aantal 
sleutelfiguren in de wijk is ervoor gezorgd dat het vertrouwen zich weer enigszins herstelde. Een domme 
fout als het niet verschijnen bij een hoorzitting kan dan heel schadelijk zijn. Iedereen is zich daarvan 
bewust maar het kan helaas niet worden teruggedraaid. Bij de commissie Bezwaar en Beroep is het 
verzoek neergelegd om een 2e zitting te organiseren op basis waarvan de gemeente alsnog in de 
gelegenheid gesteld kan worden om eventuele vragen te beantwoorden. Zo hoopt de gemeente om 
richting de bewoners het vertrouwen enigszins te herstellen. Zodra de commissie hierop antwoordt, wordt 
dit aan de raad bekend gemaakt. 
 
Mevrouw Rombout heeft de brief aan de bewoners van Rhoon Noord gelezen. Dit was echter geen reden 
om de vraag vanavond niet te stellen. Zij vindt het een vreemde gang van zaken dat er een 2e zitting is 
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aangevraagd. Wanneer een burger niet of te laat op een hoorzitting verschijnt, krijgt hij ook geen tweede 
kans. Ten tweede vindt zij dat het college moet begrijpen dat veel inwoners geen enkel onderscheid 
maken tussen wethouders, burgemeester, raadsleden of ambtenaren, coalitie of oppositie. Dus wanneer 
het college een fout maakt, maakt de gemeente een fout. Wanneer het college een fout maakt, heeft ook 
mevrouw Rombout iets uit te leggen. Deze zaak was gewoon een motie van wantrouwen waard geweest, 
ware het niet dat er nog maar twee vergaderingen te gaan zijn. Hier laat ze het bij. 
 

5. Vaststelling verslagen 
 De voorzitter biedt de fracties de gelegenheid tot het maken van hun op- en/of aanmerkingen tekstueel en 

naar aanleiding van. 
 

De verslagen worden zonder aanpassingen vastgesteld. 
Raadsvergadering 21/12/2009; wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousel 11/01/2010; wordt unaniem vastgesteld. 
 

6. Ingekomen stukken raad 
 De voorzitter constateert dat alle fracties de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vaststellen. 
 

De heer Euser vraagt wanneer de raad de reactie van het college tegemoet kan zien op de brief van de 
provincie met betrekking tot de begroting. De brief van de provincie staat niet op de lijst ingekomen 
stukken maar is wel degelijk ontvangen. 
 
Mevrouw Spruit beaamt dat de brief gericht aan de raad is ontvangen en dat het college bezig is met de 
beantwoording. Het college doet een voorstel tot beantwoording en legt dit in een carrousel aan de raad 
voor. 

 
De heer Van Wolfswinkel complimenteert het college en het gemeentelijk apparaat met het feit dat zowel 
het afgelopen jaar als het komend jaar de gemeente valt onder repressief toezicht. Hij vindt dit zeker een 
compliment waard. 
 
De voorzitter stelt hierbij de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

7. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is tot het afgeven van een stemverklaring. 
 
8. Hamerstukken 

- Gemeentelijke regiefunctie sociale werkvoorziening 
- Inrichting meldpunt discriminatie  
 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 
 

9. Debat op verzoek van alle fracties over Invullen 6 ha 
De voorzitter geeft in de eerste termijn het woord aan mevrouw Rombout. 
Mevrouw Rombout wil inhoudelijk over dit voorstel niet veel kwijt omdat dit al in de carrousel in 
samenhang is gebracht. Het gaat over de toekomst van het sportcomplex Omloopseweg. Het voorstel 
bestond uit vier scenario’s. Een ervan was de mogelijke verhuizing van de voetbalvereniging naar de 6 ha. 
Zij vindt het vreemd dat bij het voorstel van het college om de maneges te verplaatsen naar deze 6 ha 
automatisch de verplaatsing van het voetbal in Portland uit wordt gesloten. Dat is voor de EVA nog te 
vroeg. Bovendien heeft de fractie vier weken geleden nog een amendement ingediend en verdedigd dat er 
onderzoek moest plaatsvinden naar de buitensportbehoefte in Portland. De invulling van de 6 ha moet een 
onderdeel zijn van de ruimtelijke en de financiële verkenning. Er zijn wel argumenten om snel te beslissen 
voor dit scenario. Alleen de situatie rondom pensionstal de Hoge Stee is nog niet eerder in de raad 
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besproken. Zij wil weten wat volgens de gemeente de reden is dat deze boerderij als het ware langzaam 
van de dijk afglijdt. De staat van deze oude boerderij is heel slecht maar ook het nieuwe dak verzakt. De 
vraag is of dat te maken heeft met de bouw van Essendael aan de ene kant en de bouw van Overhoeken 
aan de andere kant. Daarmee in samenhang is de vraag of de gemeente hiervoor aansprakelijk is. Tijdens 
de behandeling in de carrousel viel het op dat de coalitiepartijen geen vragen hadden en bereid leken te 
zijn om vanavond een besluit te nemen. Zij vraagt zich af op welke basis dat gebeurt. EVA heeft hierover 
nog veel vragen. Zo wil de fractie weten hoe de toekomst van het sportcomplex de Omloopseweg eruit ziet 
en of het werkelijk mogelijk is om daar een jongerencentrum te bouwen. Is er in verband met de 
buisleidingstraat überhaupt bebouwing mogelijk. Ook denkt zij dat er naar andere veldsporten moet 
worden gekeken, zoals honkbal. Mevrouw Rombout krijgt het gevoel dat het college alle 
huisvestingsproblemen binnen de gemeente in twee klappen wenst op te lossen. Volgens het andere 
voorkeursscenario van het college moet de in problemen verkerende pensionstal verhuizen naar de 6 ha 
en alle andere sporten naar de polder Albrandswaard. De financiering van dit alles gebeurt waarschijnlijk 
door woningbouw op alle witte vlekken, die ontstaan door de verhuizing van de sportverenigingen. Op dit 
moment ziet de fractie een toekomstscenario van een verschrikkelijk drukke zaterdag rondom de polder 
Albrandswaard. Want elke sporter van Albrandswaard zal daar moeten zijn. Waar nu nog lucht is, 
bijvoorbeeld het gebied van de korfbalvereniging RWA, de Omloopseweg en de tennisvelden, daar zal 
waarschijnlijk bebouwing komen voor woningen of bedrijven. EVA is van mening dat in beide voorstellen 
die vanavond voorliggen heel bruikbare scenario’s zitten, maar in deze haast kan er vanavond geen goed 
doordacht besluit worden genomen. Het verhaal van de heer De Ruiter van de Ark en het gesprek dat zij 
vandaag had met de vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds zijn redenen om de tijd te nemen 
om alle scenario’s te onderzoeken. De raad heeft al eerder drie kwartier met het college gesproken over 
dit onderwerp en aan de hand daarvan is elke scenario uitgewerkt tot een kwart A4’tje.  
Zij vindt dat het college er begrip voor moet hebben dat de fractie meer informatie wil over elk scenario om 
een goede afweging te kunnen maken. EVA wil een betere uitwerking van alle scenario’s. Dat moet 
kunnen van de € 95.000 die daarvoor wordt gevraagd.  
 
De heer Zevenbergen meldt dat de VVD blij is dat er beweging komt bij de invulling van de bekende 6 ha. 
Helaas blijkt het terrein technisch gezien te klein om de voetbalverenigingen VV Rhoon en WCR te 
verplaatsen. De keuze voor overige scenario’s is beperkt. De VVD kan zich erin vinden dat het scenario 
voor buitensport de voorkeur krijgt, zeker als het op korte termijn kan worden uitgewerkt en uitgevoerd. 
Het feit dat er van meerdere marktpartijen belangstelling is, geeft aan dat er draagvlak is voor dit plan. 
Tevens sluit het mooi aan bij de ruitersportfaciliteiten in de nabijheid. De mogelijkheid om hier een 
jongerencentrum bij te betrekken vindt de fractie een goed idee. Helaas is nog niet aangetoond dat deze 
activiteiten samen kunnen gaan op de locatie. Ook is er geen koppeling tussen de twee items. De VVD 
beseft dat er een aantal hobbels gladgestreken dient te worden. De voorbereiding en de uitwerking 
hiervan brengen kostenposten met zich mee. EVA heeft in 2008 vragen gesteld aan de inwoners van 
Portland over wat zij met de 6 ha wilden doen. Tot op heden is niet bekend wat het antwoord was. 
Daarnaast wil de fractie graag dat er na een half jaar een rapportage over de voortgang komt. De heer 
Zevenbergen laat weten akkoord te gaan met het voorstel van het college. 
 
De heer Van der Graaff stelt dat de 6 ha al een flinke tijd boven de markt hangt. Dat is een gevolg van de 
gemaakte afspraken over de financiering aan het begin van de ontwikkeling van de wijken Carnisselande 
en Portland . Er zijn wat voorwaarden met Barendrecht afgesproken, waarvan de belangrijkste is dat er 
veldsporten moesten komen die in Barendrecht of IJsselmonde nog niet voorkwamen. Met deze 
voorwaarde heeft Albrandswaard zich behoorlijk in de vingers gesneden. Op dit moment vindt in deze 
omgeving veel veldsport plaats en het is bijna onmogelijk om te bedenken wat daar nog overblijft. Ook 
moet er nog een vereniging worden gevonden die zich daar wil vestigen en moet er draagkracht zijn voor 
die sport. Van verenigingen heeft men begrepen dat ze het niet wenselijk vinden om daarheen te 
verhuizen. Ondertussen loopt de tijd voort en blijven de velden boven de markt hangen. De financiële 
claim door het niet kunnen inlossen van de afspraak met Barendrecht raakt de gemeente maar moeilijk 
kwijt. Dat is de achtergrond van waaruit de fractie het voorstel heeft benaderd. Niet het besluit voor de 
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manage en de stoeterij, maar het feit dat er een besluit komt terwijl de investering al eerder uit de 
begroting is gehaald door de 6 ha niet meer te bestemmen voor veldsport is de belangrijkste conclusie 
voor de PvdA. Deze stap maken, gaat niet zonder pijn in het hart. Natuurlijk wordt naar de belangen van 
de wijk Portland gekeken, maar kan men niet heen om zaken waar men in de realiteit tegenaan loopt. Dat 
is hier het geval. De drie voorstellen van het college zijn wel mogelijk. Het betreft een scenario natuur- en 
recreatieontwikkeling, een bedrijventerrein of een manage met de stoeterij. De PvdA vindt het onwenselijk 
dat er bedrijvenontwikkeling gaat plaatsvinden, want daarvoor is het niet de juiste plek. Vanavond heeft de 
fractie begrepen dat een manege enerzijds en natuurontwikkeling anderzijds elkaar niet hoeven te bijten. 
De heer Van der Graaff heeft hierover eerder deze week ook iemand van het Wereld Natuur Fonds 
gesproken. Naar aanleiding van deze informatie vraagt hij het college om bij het onderzoek naar de 
invulling van de 6 ha door de manege en stoeterij ook de mogelijke combinatie met de natuurontwikkeling 
mee te nemen. Wanneer de manege en de stoeterij daarheen verhuizen gaan er op de andere locaties 
lege plekken ontstaan. Hier bevinden zich twee oude boerderijen die karakteristiek zijn voor het 
dorpsgezicht. De PvdA hecht er aan dat de ontwikkeling van deze locaties via de raad gaat lopen.  
 
De heer Polder meent dat voor de 6 ha nog steeds geen visie ontwikkeld is. Er zijn alleen wat 
initiatiefnemers en dan is voor het college al snel een voorstel geboren. Er is geconcludeerd dat de ruimte 
te klein is voor voetbal. Helaas is dit onderzoek nog nooit in de raad besproken, terwijl het voor de 
besluitvorming wel belangrijk is. Afgelopen zaterdag is de fractie gebeld door het Wereld Natuur Fonds 
met het initiatief voor de milieubuffer. Dit initiatief blijkt al eerder bij het college te zijn neergelegd, maar 
komt pas op het laatste moment bij de raadsleden. Het is een initiatief dat de fractie aanspreekt.  
 
De heer Van der Graaff merkt op dat het staat genoemd als een van de alternatieven in het voorstel van 
het college. 
 
De heer Polder heeft de brief van het Wereld Natuur Fonds nog niet eerder gezien. Voor de discussie was 
het wellicht handig geweest als de brief bij het voorstel was gevoegd. De heer Polder is nieuwsgierig naar 
de mogelijke combinatie van een milieubuffer met de stoeterij, die de nood van de boerderij en de 
paardenbezitters daar kan lenigen. Daarnaast is er sprake van een behoorlijk stuk subsidie. De fractie wil 
dat het college serieus nadenkt en kiest voor deze optie. Om deze keuze kracht bij te zetten heeft de NAP 
hiervoor een motie voorbereid. Deze wordt aan de voorzitter overhandigd. 
 
De voorzitter neemt de motie in ontvangst en leest deze voor. Motie I is een motie van de NAP met als titel 
6 ha voor Portland (zie motie I in de bijlage). 
 
De heer De Jongh heeft vanuit het advies van de sportstichting begrepen dat het invullen van de 6 ha met 
een veldsport als voetbal om verschillende redenen geen haalbare kaart is. Tijdens de carrousel had het 
CDA aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een andere oplossing met WCR en VV Rhoon. Het 
scenario met natuur en recreatie ziet er zeer sympathiek uit, alleen is er al een verplichting van 600 ha 
natuur en recreatie. Daarbij heeft hij het nog niet eens over de Rhoonse grienden. De derde ontwikkeling 
voor een bedrijventerrein of goederenopslag heeft zeker niet de voorkeur. Een gebied dichter tegen de 
A15 lijkt daarvoor logischer. De vierde optie, ontwikkeling van ruitersport, heeft de voorkeur, zeker gezien 
het feit dat er ook ondernemers vanuit Albrandswaard gevestigd kunnen worden en dit een mooie 
aansluiting kan zijn op het landschapspark. Wellicht nog in combinatie met het scenario van natuur en 
recreatie. Dat is zeker het onderzoeken waard. Indien er in de buurt een jongerencentrum komt waar de 
fractie zeker geen tegenstander van is, wordt aangenomen dat er goed wordt gekeken naar eventuele 
overlast van elkaar. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de invulling van de 6 ha achteraf heel moeilijk blijkt te zijn, vooral 
met een sport die nog niet in dit gebied te vinden is. De afspraken die door het toenmalige college 
gemaakt zijn, hebben verregaande financiële consequenties voor de gemeente Albrandswaard. Helaas is 
er geen sport gevonden. De fractie kan zich vinden in het voorliggende voorstel, met dien verstande dat er 
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ruimte moet komen voor de wijk Portland in het landschapspark. Om creatief met het landschapspark van 
totaal 600 ha om te gaan, dient de CU/SGP een motie in. De fractie geeft het college een zoekopdracht 
om in het landschapspark ruimte te creëren zodat in de toekomst de mogelijkheid tot veldsport voor de 
inwoners van Portland behouden blijft. Daarnaast wil de fractie graag laten onderzoeken of ruitersport met 
de inbreng van het Wereld Natuur Fonds mogelijk is, wanneer dat samen kan gaan met het creëren van 
ruimte voor een eventueel latere invulling van veldsport in het landschapspark. De heer Van Wolfswinkel 
wil de toekomstige inwoners van Portland niet de mogelijkheid ontnemen om later op eigen initiatief een 
veldsport daar te beoefenen. Hiervoor dient hij een motie in die aan de voorzitter wordt overhandigd. 
 
De voorzitter neemt de motie in ontvangst en leest deze voor. Motie II is een motie van de CU/SGP en het 
CDA met als titel 6 ha voor Portland (zie motie II in de bijlage). 
 
De heer Zevenbergen geeft aan nog een amendement in te willen dienen over de mogelijkheden van het 
Wereld Natuur Fonds. Hij overhandigt dit amendement aan de voorzitter. 
 
De voorzitter neemt het amendement in ontvangst en leest dit voor. Amendement A is afkomstig van de 
VVD en PvdA met als titel 6 ha voor Portland (zie amendement A in de bijlage). 
 
De voorzitter geeft voor de beantwoording in de eerste termijn het woord aan wethouder Spruit. 
Wethouder Spruit verzoekt om een schorsing van 5 minuten om de moties en het amendement te 
bestuderen. Hiermee stemt de raad in.  
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft wethouder Spruit het woord. 
Wethouder Spruit reageert op de vraag van EVA over het uitsluiten van een veldsport op de 6 ha. Het 
college heeft heel lang en intensief gezocht naar andere mogelijkheden. De Sportstichting is om advies 
gevraagd en er is werkelijk niets naar boven gekomen wat op de 6 ha zou kunnen onder de voorwaarden 
zoals die oorspronkelijk waren afgesproken. De opmerking van de NAP is dat er geen onderzoek bekend 
is waaruit blijkt waarom de twee voetbalvelden daar niet zouden passen. Ook dat is een optelsom van wat 
de voetbalvelden nu aan ruimte nodig hebben en wat we daar ter beschikking hebben. De conclusie is dan 
snel getrokken: het past gewoon niet. Voor de invulling van het bedrijfsterrein zijn vanavond helemaal 
geen positieve geluiden gehoord. Alle partijen zijn het dus eens dat die invulling niet gewenst is. Wat 
overblijft is het natuur- en recreatie-initiatief van het Wereld Natuur Fonds en het collegevoorstel om de 6 
ha in te vullen met de manage en stoeterij met als zoeklocatie aan de rand een jongerencentrum. Om de 
klimaatbuffer te koppelen aan de mogelijke manege en stoeterij zijn een motie en amendement ingediend. 
Het college steunt deze voorstellen. Omdat het amendement net iets verder gaat dan de motie spreekt zij 
hier de voorkeur voor uit. Het college gaat er wel van uit dat de uitgangspunten overeind blijven en dat er 
op die locatie wel een budgettair neutrale invulling moet komen. Er komt een onkostenpost bij en de 
wethouder wil daar graag realiseren wat oorspronkelijk het plan was. Een reactie hierop verneemt zij 
graag. De huidige situatie bij de boerderij de Hooge Stee is bekend en er wordt door de gemeentelijke 
verzekeringsmaatschappij onderzoek naar gedaan. Daarover komt een advies. Het is duidelijk dat het een 
nijpende situatie is en het college is blij als er voor de familie in de 6 ha een oplossing kan worden 
gevonden. Op de vraag van de CU/SGP en CDA in de motie of er in het landschapspark ook nog een 
gelegenheid voor veldsport overblijft, zal wethouder Van Praag als portefeuillehouder van het 
landschapspark antwoorden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Praag voor de beantwoording van motie II. 
Wethouder Van Praag begrijpt de gedachte achter de motie. De vraag is alleen op welke manier dat 
vervolgens geregeld kan worden. Hij gaat ervan uit dat de fracties zich richten op het recreatieve gedeelte 
in het park, dat in het bestemmingsplan de bestemming recreatief heeft gekregen. Hier is op dit moment 
geen sportvoorziening in opgenomen. Wanneer dit onderzocht moet worden, moet bij de vaststelling door 
de raad ook de bestemming sportvoorziening worden opgenomen. Een ander alternatief om dat te 
realiseren, is door bijvoorbeeld op hetzelfde gebied een wijzigingsbevoegdheid neer te leggen, op basis 
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waarvan een initiatief door het college gewogen kan worden. Op het moment dat er over het hele gebied 
van de recreatieve zone besloten wordt of er sport mogelijk is, of er een wijzigingsbevoegdheid tot sport 
mogelijk zou zijn, moet goed gerealiseerd worden dat het heel helder is wat dan sport is. Wat is wel en wat 
is niet gewenst. Wanneer het er namelijk in staat en er komt iemand met een initiatief dat het college niet 
aanstaat, dan moet het ook geweigerd kunnen worden. Het bestemmingsplan moet volstrekt helder zijn 
over wat wordt beoogd. Een wijzigingsbevoegdheid moet aan de ene kant zo beperkt mogelijk geschieden 
om niet van het hele gebied een open schaakbord te maken en aan de andere kant is er volstrekt geen 
helderheid over welke sport wordt beoogd. Het is dus ook niet bekend hoe groot het gebied moet zijn voor 
de wijzigingsbevoegdheid. Hij adviseert deze discussie te betrekken bij de nog te voeren discussie bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Motie II wordt hierdoor in feite overbodig omdat de discussie bij het 
besluit over het bestemmingsplan nog moet worden gevoerd. 
 
De voorzitter gaat over tot de tweede termijn en geeft mevrouw Rombout het woord. 
Mevrouw Rombout blijft toch voor de keuze om voor de inwoners van Portland de mogelijkheid te 
behouden voor realisatie van een veldsport. Het is lastig om dit in een landschapspark te realiseren en het 
is al lastig genoeg om het bestemmingsplan vast te stellen zonder het nog eens te compliceren, maar op 
het moment dat daar mogelijkheden zijn om dat te onderzoeken, wil de fractie hier toch aan vasthouden. 
Wellicht is het een vlucht om het niet helemaal los te laten, maar anders gaat het straks niet mogelijk 
worden. De motie van de NAP wordt door EVA ondersteund, omdat zij het een goed voorstel vindt. Het 
amendement dat ingediend is, wordt ook ondersteund. Zij hoopt dat het onderzoek goed breed getrokken 
wordt en dat er wel degelijk echt gekeken wordt of er veldsporten mogelijk zijn: niet alleen fysiek een plek 
maar ook veldsporten waar de Portlanders behoefte aan hebben. Er is op dit moment geen vacaturestop 
bij Smitshoek, die is er wel geweest en zal wellicht weer komen. Zij hoopt echt dat dit door motie II 
gewaarborgd is.  
 
De heer Zevenbergen is blij dat het college het amendement steunt en gaat ook akkoord met de 
doelstelling dat het budgettair neutraal wordt gerealiseerd. Daarmee denkt hij dat de motie van de NAP 
overbodig is, maar als hij in stemming wordt gebracht, zegt hij deze toch steunen. Hetzelfde geldt voor de 
motie van de CU/SGP en CDA ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheden tot veldsport in het 
landschapspark. Hij begrijpt dat de wethouder al een aantal voorstellen heeft gedaan, maar er moet 
gezorgd worden dat het uitgebreid wordt. 
 
De heer Van der Graaff laat weten dat het amendement wordt ondersteund omdat dit aansluit bij het 
verhaal dat de fractie eerder vanavond heeft gehouden. De motie van de NAP lijkt daardoor overbodig, 
maar als deze wordt gehandhaafd dan wordt deze ook gesteund. Wat betreft de motie van de CU/SGP en 
CDA kan deze gezien worden als oproep om met voorstellen te komen. Als dat zo is dan is er geen enkel 
bezwaar om deze motie dan ook te steunen. 
 
De heer Polder meent dat het budgettair neutraal blijven of het toevoegen van een kostenpost iets is dat 
uit het overleg naar voren moet komen. Misschien komt er wel subsidie of ander budget vrij. Om bij 
voorbaat al te zeggen dat het budgettair neutraal moet, gaat hem wat te ver. Het amendement is 
nagenoeg hetzelfde als de motie I en wordt gesteund. Deze motie wil hij overigens wel handhaven omdat 
daar nog wat andere overwegingen in staan. Wat motie II betreft, deze vindt hij zeer sympathiek en hij 
denkt dat het mogelijk moet zijn om in het landschapspark ergens een plek te vinden voor veldsport want 
dat is aan de bewoners van Portland beloofd. De motie wordt door de NAP ondersteund. 
De heer De Jongh steunt het amendement ook. De eigen motie wordt gehandhaafd om in stemming te 
brengen. De motie van de NAP lijkt overbodig.  
 
De heer Van Wolfswinkel is blij dat het amendement er is over het samenwerken van het Wereld Natuur 
Fonds en de stoeterij. Het amendement wordt gesteund, maar de motie van de NAP lijkt overbodig. In de 
motie van de CU/SGP en CDA wil hij nogmaals meegeven dat de wethouder probeert om een goedkoop 
advies neer te leggen. Het is bekend dat de structuur van het landschapspark weerbarstig is. Hij is het 
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ermee eens dat, wanneer het hele gebied voor sport wordt bestemd, dit een ongewenste situatie is. Het is 
wel goed om te realiseren dat er nu de kans ligt om de toekomstige en de huidige inwoners van Portland 
de mogelijkheid te geven om daar iets aan veldsport te kunnen doen. Het kan over tien of twintig jaar. 
Wanneer de mogelijkheid daar is, moet deze benut worden. Het hoeft niet het gehele gebied te zijn, maar 
daar kan over worden gesproken. Deze vraag staat in de motie verwoord. Het college geeft de handvatten 
zodat wanneer het bestemmingsplan Buytenland wordt vastgesteld daar rekening mee gehouden kan 
worden.  
 
Wethouder Van Praag geeft aan dat volgens de heer Van Wolfswinkel een eventuele aanpassing in het 
landschapspark pas over tien tot twintig jaar nodig is. Dan wordt er al lang weer gewerkt aan een nieuw 
bestemmingsplan, dus dat kan dan geregeld worden. Hij heeft het gevoel dat de raad deze motie breed 
steunt en daarom zal hij deze dan ook uitvoeren wanneer deze wordt aangenomen.  
 
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van amendement A. 
Hij concludeert dat het amendement unaniem is aangenomen. 
 
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van voorstel Invulling 6 ha Portland besluit 69066.  
Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 
De voorzitter brengt motie I in stemming. 
Hij concludeert 3x NAP, 5x EVA, 4x VVD en 4x PvdA voor en 1x CU/SGP en 2x CDA tegen. Motie I is 
hiermee in meerderheid aangenomen. 
 
De voorzitter brengt motie II in stemming. 
Hij concludeert dat motie II unaniem is aangenomen. 
 

10. Debat op verzoek van de fracties EVA en PvdA m.b.t. Karakteristiek dorpsgezicht Poortugaal en Rhoon 
  De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de heer Kweekel. 

De heer Kweekel laat weten dat het lang geduurd heeft voordat het document op tafel lag. Namelijk vanaf 
29 mei 2006 en dat is bijna 4 jaar geleden. Het document bestaat uit prachtige plaatjes met bomen en 
waterpartijen en over hoe de straat ingericht moet worden. De bedoeling is dat de gemeente de 
welstandscommissie beter kan aansturen. Het mooie van het boek is dat er heel veel plaatjes in staan die 
als goed worden beoordeeld, maar vroeger een negatief welstandsadvies hebben gekregen. Hij spreekt 
de hoop uit dat de tijden gaan veranderen en dat de welstandscommissie ook zaken mooi gaat vinden. 
Dat is de conclusie van dit stuk. Het gebied in Rhoon lijkt wat willekeurig aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht. De kerk valt buiten het gebied en een groot weiland, waar niets gebouwd mag worden, valt 
wel binnen het gebied. De vraag is hoe dat mogelijk is. Het is ook de bedoeling dat de gemeente beter kan 
aansturen. Het advies van EVA is te proberen dat wanneer de gemeente grondposities heeft dan ook 
gewoon stedenbouwkundige randvoorwaarden te stellen. Aan de hand van de plaatjes gaat dat in de 
toekomst goed komen. Nogmaals spreekt hij zijn verbazing uit over de lange duur en vraagt zich af of de 
tijd het document inhaalt.  
 
Mevrouw Rooimans stelt dat vanavond de uitkomst van het initiatiefvoorstel wordt besproken van de PvdA 
dat op 29 mei 2006 is aangenomen in de raad en werd ondersteund door het CDA en de NAP. Hierin werd 
het college verzocht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of het centrum van Poortugaal en de 
Dorpsdijk en Rhoon Noord in Rhoon een beschermde status gegeven kon worden. Dit om de 
cultuurhistorische waarde te waarborgen of te versterken. Aanleiding was onder andere de ontoelaatbare 
verprutsing van de pui op de plaats waar de Rabobank in Poortugaal haar geldautomaat heeft hangen. 
Duidelijk werd dat het bestaande bestemmingsplan hier niet voldoende bescherming bood. De discussie 
hoe het zo ver heeft kunnen komen, moet vanavond niet opnieuw worden gevoerd. Op vragen van 
bewoners kon zij geen antwoord geven. Ze heeft toen de toezegging gedaan dat zij er iets aan ging doen, 
maar helaas heeft dat wel lang op zich laten wachten. Vanavond staat op de agenda Karakteristiek 
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dorpsgezicht Poortugaal en Rhoon. Zij wil graag van de wethouder weten of hier een tweede Rabobank-
geldautomaat mee kan worden voorkomen. Daarnaast wil zij een uitleg over wat vergunningvrije 
bouwwerken zijn. In 1986 heeft mevrouw Rooimans als ondersteunend lid van de Vrienden van 
Poortugaal tijdens een commissievergadering gepleit voor het behoud van het voormalige 
gemeentehuis/woonhuis aan de Van der Poest Clementlaan, huize Ankara. Het voorstel was om hier 13 
woningen voor alleenstaande jongeren onder te brengen, waar de zoon van Jan Hoogstad, architect van 
het gemeentehuis in Rhoon, een ontwerp voor had gemaakt. Uiteindelijk werd besloten om het geld te 
besteden aan het gemeentehuis in Rhoon. Is het gerechtigheid dat beide panden nu niet meer bestaan? 
En dan te bedenken dat de PvdA een eigen plan had ontwikkeld voor winkelen, wonen en werken in de 
dorpskern van Poortugaal, waarin ze naast het plan voor Ankara ook aangaf waar de nieuwe bewinkeling 
zou kunnen worden ontwikkeld, namelijk op de plaats waar toen nog garage Den Ouden gevestigd was. 
De frustratie hierover is er nog steeds. Het plan is door toedoen van het toenmalige gemeentebestuur zo 
gemakkelijk in de la verdwenen. De fractie wil de gemaakte fout in het verleden nog steeds ongedaan 
maken. Voorkomen moet worden dat dezelfde fout wordt gemaakt en men later spijt krijgt van de 
ontwikkelingen. Maar is daarvoor de welstandsnota sterk genoeg of is hiervoor een versterking van het 
bestemmingsplan voor dit gebied nodig, bijvoorbeeld met aanvulling van het beeldkwaliteitsplan. Hoe sterk 
staat een raad dan in de schoenen? Kunnen mogelijk ongewenste ontwikkelingen tegen worden houden? 
Graag hierop een reactie. In afwachting hiervan is een motie voorbereid. Zij biedt excuses aan voor het 
geval men vindt dat ze is afgedwaald van het onderwerp, maar het voorkomen van eenzelfde fout als in 
het verleden moet en kan volgens haar voorkomen worden. Hierna overhandigt zij de motie. 
 
De voorzitter neemt de motie in ontvangst en leest deze voor. Motie III is een motie van de PvdA met als 
titel Ontwikkeling Emmastraat (zie motie III in de bijlage). 
 
De voorzitter informeert of er nog meer fracties het woord willen over dit punt. Dit is niet het geval en wordt 
het woord gegeven aan wethouder Van Praag. 
Wethouder Van Praag is het met de vorige sprekers eens dat het lang geduurd heeft voordat dit document 
er eindelijk ligt. Het is door dit college wel met enige prioriteit opgepakt en daardoor kan het nu behandeld 
worden. De opmerking van de heer Kweekel over het ontbreken van de kerk in de tekening is terecht 
wanneer het erover gaat dat die binnen de contour zou moeten liggen. Voor zover hij nu kan overzien 
heeft de kerk huisnummer 65 en die staat in de tekst wel genoemd als een van de panden die bij dit 
voorstel hoort, dus gaat de wethouder ervan uit dat de arcering in de tekening niet klopt en dat dit moet 
worden aangepast. Ook is hij het eens met de heer Kweekel dat het een goede zaak is dat, voordat een 
ontwikkeling plaatsvindt, de raad vooraf helderheid geeft over welke stedenbouwkundige 
randvoorwaarden gesteld worden. Mevrouw Rooimans zoekt de aanvulling daarop bij belangrijke 
ontwikkelingen ook in het beeldkwaliteitsplan. Dat zijn twee ontwikkelingen die prima hand in hand kunnen 
gaan. Het is een prima werkwijze tussen raad en college om daarin kaderstellend te zijn. Wanneer er op 
een moment ergens een ontwikkeling plaatsvindt dan mag de raad verwachten dat zij vooraf de 
randvoorwaarden vaststelt waarbinnen dat moet gaan plaatsvinden. Waarna het college ook aan de raad 
laat weten aan welke voorwaarden wel en aan welke voorwaarden niet is voldaan. De PvdA stelt in de 
motie de randvoorwaarden. Aan de ene kant heel ruim, dat is het bestemmingsplan, en aan de andere 
kant wordt nu een aanvulling op de welstandsnota gedaan. Maar een welstandsnota is eigenlijk niet veel 
meer dan een instrument voor de welstandscommissie om vervolgens te kunnen toetsen en een advies 
aan het college te kunnen geven. Dat is altijd achteraf. Dan ligt er al een bouwplan, dan zijn er al diverse 
partijen aan gecommitteerd en daarom is de vraag vanuit de PvdA-fractie reëel om bij zo’n belangrijke 
ontwikkeling als de Emmastraat de raad vooraf te informeren over hoe het plan eruit komt te zien voordat 
er cruciale stappen worden gezet in de richting van bouwaanvragen. Het college kan daar prima mee 
leven en kan deze motie ook ten uitvoer brengen wanneer deze wordt aangenomen. De fractie van de 
PvdA stelt terecht de vraag of we hiermee nu Rabobank-taferelen kunnen voorkomen waarbij eigenlijk een 
aantasting van een van de bestaande panden wordt voorgestaan door een eigenaar en daar is dit allemaal 
wel voor bedoeld. De wethouder weet niet zeker of hierover garanties kunnen worden afgegeven maar in 
ieder geval heeft de welstandscommissie een belangrijk instrument in handen gekregen om een goede 
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afweging te kunnen maken. Mevrouw Rooimans vraagt wat vergunningvrije bouwwerken zijn. De 
wetgeving kent de wethouder niet precies uit zijn hoofd, maar het is wel zo dat op het moment dat een 
bouwwerk geen vergunning nodig heeft, zo’n bouwwerk dus niet langs komt bij de commissie voor advies. 
Vergunningvrije bouwwerken bevinden zich voor het overgrote gedeelte aan de achterzijde van woningen 
en maken in het algemeen voor de beeldkwaliteit van de voorzijde voor de uitstraling naar de buitenkant 
niet veel uit. Er is niet al te veel vergunningvrij geregeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Zelf heeft 
het college het idee dat de welstandscommissie beter in positie wordt gebracht, juist als het gaat om hele 
belangrijke locaties in de oude kernen en daarom denkt men dat het een goede zaak is dat de raad het 
voorstel aanneemt. 
 
De voorzitter geeft voor de tweede termijn het woord aan de heer Kweekel. 
De heer Kweekel wijst erop dat in het verleden, in het jaar 1999 of 2000, een visie centrumontwikkeling 
Poortugaal is vastgesteld. Daarin werden ook allerlei beelden opgeworpen zoals het eruit zou kunnen 
zien. Daarnaast is er in die tijd ook een beeldkwaliteitsplan aangenomen. Voor mevrouw Rooimans merkt 
hij op dat hij de bouwtekening van huize Ankara in zijn jonge jaren als architect woonraad ooit heeft 
getekend en dat hij de tekening nog in zijn archief heeft zitten.  
 
Mevrouw Rooimans hoopt het samen nog mee te maken: zij gaat ervoor. Verder is zij tevreden met het 
antwoord van de wethouder en heeft geen opmerkingen meer. 
 
De heer Van Wolfswinkel meent dat de raad voor een historisch punt staat vanavond. Mevrouw Rooimans 
zegt terecht dat er al jaren wordt gekeken hoe er met de dorpskernen moet worden omgegaan. Het is raar 
dat er altijd in de raad met respect is gesproken over de dorpskern Poortugaal, maar de raad is eigenlijk 
nooit in staat zijn geweest om daar iets van te maken. Of er misschien nog iets mooiers van te maken dan 
het eigenlijk al is. Het unieke stukje IJsselmonde op het eiland IJsselmonde. Hopelijk is dit een aanzet om 
dat voor elkaar te krijgen, mede daarom zal zijn fractie de motie steunen om de dorpskern te vergroten. 
 
De heer De Jongh hecht veel waarde aan het voorliggende voorstel en zal met de motie instemmen. 
 
De heer Moret laat weten blij te zijn met het voorstel. Het gebied en vooral in de kern van Poortugaal was 
altijd een open stuk. Dit was wellicht bewust of onbewust buiten het plan gelaten. Als er wordt gekeken 
zoals het nu wordt ingevuld door de motie van mevrouw Rooimans,  dan denkt de fractie dat er voldoende 
ruimte is voor de ontwikkeling van het plan in Poortugaal, dus hij zal de motie steunen. 
 
De voorzitter informeert of er een stemverklaring wordt afgelegd, maar dit is niet het geval.  
 
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van het voorstel tot het toevoegen van het karakteristiek 
dorpsgezicht Poortugaal en Rhoon aan de welstandsnota, besluit  68046.  
Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 
De voorzitter brengt motie III in stemming. 
Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 

11. Debat op verzoek van alle fracties Initiatiefvoorstel EVA m.b.t. NEMA/CAI 
De voorzitter stelt voor dat EVA hierover als laatste het woord krijgt zodat er ook gereageerd kan worden 
op de eventuele vragen van de andere partijen en geeft daarna het woord aan de VVD. 
De heer Goedknegt meent dat het initiatiefvoorstel bijna te mooi is om waar te zijn. Gratis glasvezelkabel 
in de meterkast voor iedereen binnen 2 jaar. Een mooie aanvulling voor de gemeentekas, vaste tarieven 
de eerste 3 jaar en meer digitale mogelijkheden dan nu voor hetzelfde geld. Kortom: overwegingen waar 
de VVD zich in kan vinden als dit zo simpel zou zijn. De VVD erkent dat een goede digitale infrastructuur 
de komende jaren steeds belangrijker wordt en erkent dat er steeds meer diensten worden aangeboden 
via het digitale netwerk. Maar de fractie ziet ook dat met het huidige glasvezelnetwerk dat in de gehele 
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gemeente ligt al heel veel mogelijk is. Daarnaast komen er in het bedrijfsplan van NEMA dit jaar ook al 
verschillende diensten bij, hij noemt hierbij de extra kanalen in HD-kwaliteit en natuurlijk de digitale 
programmagids die dit jaar beschikbaar komt. Ook is er de mogelijkheid om glasvezel in de meterkast te 
krijgen op het moment dat de bestaande kabels vervangen moeten worden of als mensen dat uitdrukkelijk 
willen. Dus moet er een afweging worden gemaakt en deze afweging maakt hij graag in de openbare 
vergadering na een debat waarbij argumenten uitgewisseld kunnen worden en men kan reageren op 
elkaars standpunten. Niet alvast vooruitlopend op een debat in een-op-een gesprekken, 
telefoongesprekken of e-mailconversaties met anonieme afzenders vanuit de initiatiefgroep, maar gewoon 
hier tijdens de raadsvergadering. Voor het maken van een goede afweging moet alles worden 
meegenomen en daarvoor mist hij in dit voorstel essentiële informatie want met gratis aanleggen van 
glasvezel tot in de meterkast zijn we er nog niet. Nadat elke straat in Albrandswaard is opengebroken en 
er een mooie greppel door alle voortuinen is gegraven, ligt er glasvezel tot in de meterkast. Daarna moet 
er door de inwoners geïnvesteerd worden. De voortuin moet worden gerenoveerd en om sneller te kunnen 
internetten moet er nieuwe netwerkapparatuur worden aangeschaft. In veel gevallen moet men van 
provider wisselen met als gevolg dat men weer een nieuw e-mailadres krijgt. En om HD-tv te kunnen 
ontvangen moet iedereen een HD-tv-decoder aanschaffen, kortom: enkele honderden euro’s investeren. 
Om nog maar te zwijgen van de noodzakelijke investeringen in de appartementencomplexen, die ten laste 
van de eigenaren zullen komen. Hoezo gratis, want er is geen keuze, na 2 jaar gaat de aanbieder over tot 
alleen een digitaal signaal waardoor voor alle analoge tv’s een decoder moet worden gekocht en dan heeft 
iedereen digitale tv. Voor hetzelfde bedrag dat iedereen nu kwijt is voor de huidige 32 analoge en 67 
digitale tv-zenders. Want die zijn er nu ook. Tenminste een jaar lang, want na 3 jaar worden het 
marktconforme prijzen en dat betekent op dit moment 50% duurder dan de bijdrage aan ons digitale CAI, 
maar wel voor de helft van het aantal zenders in het standaard pakket. De extra zenders zitten in het 
betaalde pluspakket. Voor de extra’s die in het eerste jaar worden ontvangen, moet direct worden betaald. 
Dit netwerk zal in de toekomst in een behoefte voorzien. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de 
bevolking behoefte heeft aan snelle internetverbinding waarvoor glasvezel in de meterkast een uitkomst 
kan bieden. De behoefte aan digitale tv is zeker groter maar zoals eerder aangegeven, worden er nu ook 
al 67 digitale zenders aangeboden. De VVD vindt dat de mogelijkheid voor glasvezel in de meterkast er 
moet zijn voor die mensen die dat willen, maar wil die keuze graag aan de inwoners zelf laten. Zij willen de 
inwoners die deze behoefte niet hebben, niet opzadelen met deze moderne techniek en extra kosten. 
Iedereen moet de keuze hebben om gewoon analoge tv te kunnen blijven kijken; deze mogelijkheid blijft. 
De overweging om te verkopen op grond van keuzevrijheid van de aanbieding is ook niet aan de orde. Het 
netwerk staat nu open voor alle aanbieders van digitale diensten. Er is alleen geen belangstelling vanuit 
de marktpartijen omdat zij geen concurrentie aan willen gaan. Die houding zal bij verkoop zeker niet 
veranderen doordat inwoners altijd aan een aanbieder vast zullen zitten. Maar na 3 jaar gelden wel 50% 
hogere tarieven voor de helft van de zenders. Dat er sprake is van veranderende omstandigheden waarbij 
de levering van het signaal niet meer gegarandeerd kan worden, is volgens het college niet aan de orde. 
Er vindt op dit moment ook geen daling van het aantal abonnees plaats, sterker nog: het aantal is in 2009 
met 130 gestegen waarmee het aansluitpercentage boven de 80% ligt. Dit alles overwegende komt de 
VVD tot de conclusie dat het onverstandig is en er geen noodzaak bestaat om op dit moment te verkopen. 
Hij stelt dan ook voor om eerst de interne ontkoppeling van de CAI uit de gemeentelijke organisatie verder 
vorm te geven en de commerciële kant van de NEMA eerst verder uit te kristalliseren. Daarna is er een 
duidelijk beeld van de waarde van het netwerk. Verkoop nu, op basis van schattingen en aannames, vindt 
de VVD te riskant. Het risico wordt gelopen enkele tonnen aan belastinggeld te verspillen als de verkoop 
voor een te laag bedrag gebeurt. Deze lijn is eerder in deze raad besloten. Vrijheid voor de inwoners om te 
kunnen kiezen voor glasvezel in de meterkast als men dat wil, geen ingewikkelde nieuwe technologische 
hoogstandjes voor mensen die daar absoluut niet op zitten te wachten en inwoners niet verplicht 
opzadelen met grote investeringen in huis en tuin. Eerst moet exact de waarde worden bepaald van het 
huidige kabelnetwerk. Wanneer blijkt dat onder de genoemde voorwaarden, van onder andere een aanbod 
tegen het huidige tarief en vrije keuze, verkoop het beste alternatief is op dat moment, zal de VVD dat 
besluit ook nemen. Op dit moment lijkt dit voorstel mooier dan dat het is. 
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De heer Van der Graaff was zelden zo verbaasd als bij het openslaan van De Schakel als deze week. Een 
paginagrote advertentie van lokale ondernemers die er voor pleiten een overheidsbedrijf per direct te 
verkopen. In deze advertentie is ook het standpunt opgenomen van 2 politieke fracties die hiertoe een 
initiatiefvoorstel hebben ingediend. Of betreft het hier een advertentie van EVA en de NAP waarop een 
aantal ondernemers meelift in hun sympathie of betreft het hier een advertentie van zowel ondernemers 
als EVA en de NAP. Wellicht dat de indieners hierop kunnen reageren. De oproep van particulieren om 
een overheidsbedrijf te verkopen, is heel bijzonder. Dat terwijl er juist een kentering lijkt plaats te hebben 
gevonden in het ongebreidelde marktdenken en het vaak veel en snel privatiseren van overheidsbedrijven. 
De reden is dat het geld kost, hetzij van de overheid, hetzij van de burger, hetzij van allebei. Denk daarbij 
aan het voorbeeld van de thuiszorg. Deze kentering in het marktdenken is ook elders aanwijsbaar, kijk 
maar naar Schiphol, de NS en de RET. Omdat de overheid eigenlijk deze diensten niet meer aan de markt 
toevertrouwt uit het belang van de burger. Die betaalt namelijk vaak de rekening, hetzij in de kosten, hetzij 
in de kwaliteit van de dienstverlening, hetzij in allebei. De boodschap is, als je wilt privatiseren doe dit dan 
weloverwogen en laat de burgers er niet de dupe van worden. Niet op korte termijn en ook niet op lange 
termijn. Wat het voorstel van EVA en de NAP betreft, heeft hij geen zin in een welles-nietesspelletje. 
Duidelijk is dat nog veel onduidelijk is. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de informatie die er tot nu 
toe ligt voldoende duidelijk is om over een privatisering van de CAI een weloverwogen besluit te nemen. 
Het antwoord hierop is: nee. Er wordt nog te veel van aannames uitgegaan die hier en daar ter discussie 
worden gesteld. Het is de fractie bovendien nog te onduidelijk wat dit betekent voor de burgers van 
Albrandswaard. De stelling dat de verglazing van heel Albrandswaard de burgers niets gaat kosten, is 
onjuist. Immers de bedrijven die de infrastructuur willen aanleggen, doen dat niet voor niets. Die gaan op 
een of andere manier ergens die kosten terughalen. Natuurlijk: als het voorstel wordt aangenomen en er is 
een bedrijf dat onder deze voorwaarden onze CAI koopt, dan zijn de inwoners in ieder geval de eerste 3 
jaar van de abonnementskosten verzekerd. Die zullen niet hoger zijn dan nu. Maar daarna worden ze 
volgens het voorstel van EVA en de NAP marktconform. Dit betekent onherroepelijk een verhoging. Voor 
de nieuwe diensten die worden aangeboden, gelden al direct de marktconforme tarieven. Wat gaat het de 
burger allemaal kosten. Bovendien verglazen is verglazen, keuze is er niet, zeker niet als een marktpartij 
het alleenrecht opeist op glasvezel. Geen keuze voor de burger, en de tarieven zullen explosief stijgen. Dit 
is niet in het belang van de burgers. Het is dus een fabel dat de verglazing gratis gebeurt. De verkoop van 
CAI gaat de burgers geld kosten. De PvdA is niet tegen de verkoop van de CAI, maar wel op dit moment. 
In 2007 is het proces van ontvlechting van de CAI ingezet en dat moet worden afgerond. Er kan al wel 
vast worden gekeken wat de volgende stap moet zijn. Dat kunnen er drie zijn, namelijk geen verkoop, wel 
verkoop of een gesplitste verkoop. Vooral de derde optie is volgens de fractie het onderzoeken waard. De 
infrastructuur blijft dan in bezit van de overheid die vanuit de positie van toezichthouder ook toezicht blijft 
houden op de eerlijke concurrentie van de verschillende aanbieders op het net. Dan heeft de burger van 
Albrandswaard pas echt een keuze. Om een weloverwogen besluit te nemen, is nog te veel onduidelijk. 
Terugkomend op de advertentie meent de heer Van der Graaff dat wanneer iets verkocht moet worden, 
het gebruikelijk is om alle positieve zaken aan te prijzen want zo stijgt de waarde. In de advertentie in De 
Schakel en ook op de website wordt de CAI weggezet als een krakkemikkig slecht onderhouden netwerk, 
dit onder de verantwoording van twee partijen uit deze raad. Als de prijs van de CAI al aan het dalen is, 
dan komt dat eerder door dit soort publicaties dan door de feiten zoals die voorliggen. Zo wordt 
gemakkelijk de eigen waarheid gecreëerd. 
 
De heer De Jongh heeft met interesse kennis genomen van het initiatiefvoorstel van EVA en de NAP over 
de verglazing van het kabelnetwerk. Dit voorstel is op twee manieren te benaderen. Ten eerste het 
moment waarop dit voorstel wordt gepresenteerd en ten tweede inhoudelijk. Procesmatig gezien, vindt de 
fractie het tijdstip ongelukkig gekozen. De raad heeft nog niet zo lang geleden het besluit genomen een 
andere route te volgen met de CAI. Overigens kan die route wel eenzelfde uitkomst hebben. Zo vlak voor 
de verkiezingen is het politiek gezien ook niet een handig tijdstip tenzij dit uitsluitend en alleen als 
verkiezingsstunt bedoeld is, maar daarvan verdenk ik de partijen niet. Inhoudelijk gezien heeft het CDA 
nog niet gezien dat dit een goede oplossing is. Na wat speurwerk bleek dat het huidige netwerk 
gemakkelijk geüpgraded kan worden naar zeer hoge snelheden met allerlei extra diensten die 
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aangeboden kunnen worden, waarover in het initiatiefvoorstel wordt gesproken. Een andere zaak 
waarover de fractie meer informatie wil hebben, is hoe de verkoopprijs precies bepaald gaat worden. Er 
wordt in het initiatiefvoorstel een bedrag genoemd, maar wat wordt daarvoor precies overgedragen en 
welke consequenties heeft dat voor de gemeentelijke begroting? Er wordt een bedrag ontvangen maar 
hoe verhoudt zich dat tot de inkomsten en voordelen die de gemeente nu heeft. Wat gebeurt er met de 
huidige medewerkers die bij de CAI Albrandswaard werken. Wat merkt de burger hiervan, moeten er 
straten open en wat houdt dat precies in. Kan dit wel en wat vindt iedereen daarvan. Wat gebeurt er met 
de tarieven wanneer deze marktconform worden. Wie betaalt dan de investering en worden alle burgers 
verplicht een digitaal kastje te kopen en kunnen zij oude dvd- en videoapparatuur weggooien of kost dat 
weer extra. Kunnen burgers hiertoe worden verplicht? Ook was er tijdens de carrousel gevraagd naar de 
reactie van het college in de vorm van een memo. Is deze ontvangen? Hierin geeft het college enkele 
zaken aan die volgens hen onjuist zijn. Er zijn dus nog vele vragen open en daarom kan en wil het CDA op 
dit moment niet akkoord gaan met dit voorstel. Ook wil de fractie geen definitief nee zeggen. Het CDA stelt 
zich altijd positief kritisch op wat betreft de CAI en kan op dit moment niet zeggen wat de beste oplossing 
is. De route om dit voorstel toch echt goed te kunnen behandelen, kan zijn om het initiatiefvoorstel breder 
te trekken door onder andere onze vragen en opmerkingen mee te nemen en naast het huidige proces te 
leggen. Wellicht kunnen er zaken versneld worden. Procesmatig gezien kan dit onderwerp mee worden 
genomen in de coalitieonderhandelingen en daarna worden opgenomen in een nieuw 
collegewerkprogramma. Die paar weken uitstel moet niet een onoverkomelijk probleem zijn. Laat staan dat 
al die beloofde miljoenen zo maar zullen verdampen. 
 
De heer Van Wolfswinkel zegt dat na de presentatie van het rapport van de commissie-Davids er veel te 
doen was over een eerste reactie van politici. Het ging namelijk over een onafhankelijk rapport met gezag, 
wat door een zorgvuldig uitgekozen commissie was opgesteld. Het is goed om uit te kunnen gaan van de 
onafhankelijkheid van het rapport. Vanavond wordt in de raadszaal een heel andere situatie aangetroffen. 
Er ligt nu een niet-onafhankelijk CAI-voorstel, de bestaande besluitvorming wordt genegeerd, de inwoners 
van Albrandswaard worden opgezadeld met een probleem dat er niet is. Als laatste wordt er van onjuiste 
cijfers uitgegaan. De CU/SGP kiest niet voor deze chaos, maar volgt de lijn van het college. 
 
De heer Polder geeft aan dat de informatie keurig op de internetsite www.glasvezelalbrandswaard.nl staat. 
Daar worden veel vragen die zojuist zijn gesteld direct beantwoord. Deze site is samen met EVA in de 
lucht gezet om de reacties van inwoners te peilen. Er zijn inmiddels 6.000 hits in een goede anderhalve 
week tijd en 90% van de reacties zijn positief. Men wil het graag en liefst zo snel mogelijk. In Valckensteyn 
is huis-aan-huis langs de deur gelopen en daar zijn de reacties hetzelfde als de reacties op de site 
 
De heer Van der Graaff informeert naar wat de bewoners precies is gevraagd. 
 
De heer Polder laat weten dat is gevraagd of zij bekend waren met het voorgestelde glasvezelinitiatief en 
dat daarna dezelfde vragen die op de website staan, gesteld zijn. Die zijn voor een ieder gewoon na te 
lezen. De stelling van de VVD dat het huidige netwerk voldoende mogelijkheden zou bieden, wordt door 
de heer Polder sterk betwijfeld. Het analoge signaal gaat er in oktober 2010 uit en men is benieuwd hoe 
de CAI dit gaat oplossen. De door de VVD genoemde tarieven stelt hij ter discussie. Hij vraagt zich af wie 
hierover heeft geadviseerd en welke aanbieders dat dan zijn. Een snelle internetverbinding is nodig maar 
dat kan niet omdat het huidige netwerk dit gewoon niet aan kan. In Albrandswaard hebben de gebruikers 
alleen de keuze tussen de CAI en de CAI. Marktpartijen benaderen de CAI niet omdat zij gewoon het 
faillissement afwachten. De vraag aan de VVD is eigenlijk: wat gaat de VVD doen aan het gat in de 
begroting dat de exploitatie van de huidige CAI oplevert.  
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt een toelichting op de suggestie over een komend faillissement van de 
CAI. 
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De heer Polder laat weten dat aanbieders nu al geen contact opnemen met de CAI om de diensten daar 
aan te bieden. Doorgaan met de CAI levert miljoenen extra verlies op. De NEMA-exploitatie levert ook 
tonnen minder op per jaar. Onbekend is hoe dit gat in de begroting wordt gedicht. De vraag is of de NEMA 
straks nog een overheidsbedrijf is. Ook de vergelijking met de thuiszorg is niet relevant. Albrandswaard is 
de enige gemeente die nog een eigen netwerk exploiteert. De vraag is of al die anderen het dan verkeerd 
hebben gedaan.  
 
De heer Van der Graaff wil graag een toelichting waarom de vergelijking met de thuiszorg niet relevant is. 
Het gaat in beide gevallen over het privatiseren van een overheidsbedrijf. De snelle winsten blijken te 
verdampen en de burgers worden de dupe. 
 
De heer Polder geeft aan hierin van mening te verschillen met de heer Van der Graaff. In de 
carrouselvergadering heeft een ieder de kans gehad om over de inhoud te praten en dat is daar 
geweigerd. Marktconform hoeft overigens niet te betekenen dat er een prijsstijging komt. 
 
De heer Van der Graaff vraagt waarom er dan voor de eerste drie jaar afspraken worden gemaakt over de 
prijzen. Die zouden overbodig zijn als er geen prijsstijging volgt. Wanneer er nu naar andere aanbieders 
wordt gekeken op internet dan blijkt dat deze prijzen zo’n 20% tot 40% hoger liggen. De marktconforme 
prijzen liggen nu al hoger dan de afgesproken prijzen. Hij noemt hierbij als voorbeeld € 21 bij UPC voor 
een standaard digitaal pakket met 35 zenders terwijl nu in Albrandswaard € 14 wordt betaald voor een 
standaard digitaal pakket met 67 zenders. Dat is 50% duurder met de helft van de zenders. Hij is van 
mening dat de heer Polder met verhalen het mooier doet lijken. Marktconform is gewoon duurder. 
 
De heer Polder meent dat in de prijsafspraken juist een groot voordeel voor de bewoners van 
Albrandswaard zit. Bovendien denkt hij dat het huidige verlies van de CAI ook zal leiden tot 
tariefsverhogingen. Marktconform betekent niet automatisch een verhoging. De heer Polder verwacht 
eigenlijk dat de tarieven nog gaan dalen. Hij is blij verrast dat door de PvdA de verkoop niet wordt 
uitgesloten. 
 
De heer Van der Graaff verbaast zich over het feit dat dit nieuws is voor de heer Polder. Dit is al vaker 
gezegd en bij het besluit in 2007 heeft de PvdA al voorgesteld om eerst te gaan ontvlechten en dan verder 
te kijken. 
 
De heer Polder gaat nog in op de opmerkingen van het CDA. Ook daar is niet gesproken over de inhoud 
in de carrouseldiscussie. Dat is jammer want dan was er vanavond minder discussie geweest. Verder blijft 
de vraag wat moet worden gedaan met het tekort dat de exploitatie van de CAI oplevert. Voor de CAI 
moeten overigens kastjes worden gekocht terwijl dat bij andere aanbieders veelal gratis is. Opnemen in 
coalitieonderhandelingen vindt de heer Polder prima, maar dat is dan een eigen keuze van het CDA. Wat 
betreft de vragen van de CU/SGP moet de heer Polder constateren dat er helaas geen geld is om 
professor Davids rapporten te laten schrijven. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan gewoon te citeren uit het memo van het college. Het college heeft 
indertijd een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de CAI. Dit heeft niets te maken met de commissie-
Davids, maar meer met gezag en betrouwbaarheid van cijfers. 
De heer Polder concludeert hieruit dat de heer Van Wolfswinkel de cijfers van NEMA uit het rapport 
betrouwbaar vindt. Hij vraagt zich af wat de heer Van Wolfswinkel dan met de exploitatie doet.  
 
De heer Euser merkt op dat in de raadscarrousel van 11 januari een inhoudelijke toelichting is gegeven op 
dit voorstel door twee van de initiatiefnemers, betrokken burgers, die zonder enig belang of vergoeding 
hun tijd en energie hieraan hebben gegeven. Een drietal fracties kwam toen niet verder dan een 
procesmatige reactie en over de inhoud wilden de partijen toen niet spreken. Enige dagen geleden ontving 
de raad alsnog een min of meer inhoudelijke reactie van het college, uitlopende in een negatief advies. De 
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tragiek van het college is dat het door de coalitie van VVD, PvdA en CDA is vastgenageld op afspraken 
dat genomen besluiten en gemaakte plannen dienen te worden uitgevoerd. Koste wat het kost moet een 
burger van Albrandswaard worden getoond dat bestuur en politiek wel degelijk daadkrachtig zijn. Dit 
schakelt op voorhand het voortschrijdend inzicht en het rekening houden met veranderde omstandigheden 
uit. De tragiek van deze neoliberale coalitie anderzijds is dat zij vastzit aan een oneigenlijk marktdenken. 
Die vergissing werd al eerder gemaakt, namelijk dat de ondernemende gemeente inhoudt dat de 
gemeente zelf ondernemer zou moeten worden in plaats van regisseur of dirigent. De ondernemende 
gemeente is bovenal een houding, één van aanpakken, moeilijke dossiers oplossen, en van 
onverschrokkenheid dit in tegenstelling tot ondernemerschap wat veel meer een activiteit is. Een 
ondernemer opereert voor eigen rekening en risico en neemt zelf initiatieven. De ondernemer werkt veel 
met eigen vermogen en gemeenten daarentegen met geld van de burger.  
 
De heer Goedknegt denkt hieruit op te kunnen maken dat EVA terugkomt op het standpunt dat de 
gemeente geld moet halen uit de ondernemende gemeenten, want dat is wat in het verleden altijd de 
insteek van deze fractie is geweest. 
 
De heer Euser legt uit dat een ondernemer klanten heeft maar een ondernemende gemeente kent 
participanten. De beste illustratie van het feit dat de gemeente Albrandswaard geen ondernemer is, is wel 
het nu voorliggende CAI-dossier. De feiten zijn dat de politiek enige tijd geleden een opbrengst van € 6 
miljoen liet lopen door niet eerder in te gaan op een voorstel dat gedaan was om de CAI te verkopen. Het 
voorstel hield in dat de gemeente in de toekomst ook geen miljoenen zelf behoefde te investeren. Voor 
een ondernemer een weinig zakelijke houding.  
 
De heer Van Wolfswinkel meent dat de heer Euser uitgaat van een aanbieding van 6 miljoen. Deze 
aanbieding om het net te kopen, heeft de CU/SGP nooit gezien. 
 
De heer Euser geeft aan dat er toen een voorstel is gedaan om het voor 6 miljoen te verkopen en er 
waren redenen om aan te nemen dat dat er was. Er was geen aanbieding van een partij. Er is wel een 
inschrijving geweest en daar heeft de commissie van de raad naar gekeken en daar kwam een bedrag uit 
van ongeveer 6 miljoen. Vervolgens had het college twee jaar nodig om een externe adviseur voor enkele 
tonnen een businessplan voor interne veranderingen te laten opstellen. Wellicht zal er nog een groter 
bedrag nodig zijn als er wordt doorgezet naar een externe verzelfstandiging. Voor een ondernemer een 
weinig commerciële instelling. De gemeenteraad, EVA heeft een aantal keren tegen de begroting 
gestemd, keurt in meerderheid de meerjarenbegroting goed waarin een gat zit van tenminste € 1 miljoen 
met betrekking tot het resultaat van de CAI. Voorwaar voor een ondernemer een weinig solide financieel 
beleid. Ook de voorliggende notitie van het college past in deze lijn. Het maakt duidelijk dat het de 
gemeente ontbreekt aan marktkennis, productkennis en kennis van de klant. Deze kennis is noodzakelijk 
voor een succesvolle ondernemer. Hij haalt een paar punten uit de notitie die van het college is 
ontvangen, maar eerst een paar andere reacties Er is al eerder gesproken over de reacties op de website 
en deze wil hij hier nu niet herhalen maar in ieder geval sterkte het EVA in de overtuiging dat de burgers 
van Albrandswaard belang hechten aan een snel en betrouwbaar netwerk en dit initiatief steunen. Zelf 
heeft de heer Euser meegelopen in Valckensteyn en onderschrijft hij dit. 
 
De heer Van der Graaff vraagt of de heer Euser op de website ook de andere reacties heeft gelezen.  
De heer Euser meent dat het initiatief buitengewoon transparant is en er inderdaad ook wat kritische 
opmerkingen zijn gemaakt. Die staan ook op de website. Burgers kunnen hun eigen afweging maken op 
basis van alle informatie die op de site is geplaatst. Dat zou toegejuicht moeten worden. 
 
De heer Van der Graaff meent dat wanneer de CAI wordt verkocht, de burgers helemaal geen eigen 
afweging meer maken. De strekking van de andere reacties is dat het niet duurder moet worden, ook niet 
na 3 jaar. En geen UPC alstublieft want dat is zo slecht. 
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De heer Euser komt hier later op terug. Over de verglazing staat in de notitie een bedrag van 1,6 miljoen, 
maar het is bekend op het moment dat je 10.000 woningen à raison van € 800 wil verglazen dat er dan 
geen 1,6 miljoen nodig is maar ongeveer € 8 miljoen. Dan is er nog een investering nodig voor een 
centraal verdeelstation in het centrum van Rhoon. De vraag is of deze gemeente wel de middelen kan 
vrijmaken om die investeringen te doen. Is er nog zoveel financieringsruimte? De ontwikkeling van het 
aantal aansluitingen waarmee gestoeid wordt in de nota houdt natuurlijk geen rekening met de toename 
van het aantal woonhuizen. Op het moment dat het aantal wordt losgelaten en het in een percentage 
wordt uitgedrukt, dan blijkt duidelijk dat het marktaandeel van de CAI Albrandswaard sterkt terugloopt.  
 
De heer Van der Graaff geeft een toelichting. Voorheen had de CAI een monopoliepositie op het gebied 
van analoge tv. Er wordt nu ook digitale tv aangeboden voor 67 cent in het standaardpakket van ongeveer 
€ 14. Sindsdien is er ook een aanbieder gekomen die het in Albrandswaard ook kan aanbieden en dat is 
KPN die een digitenne aanbiedt. Die heeft wat afgesnoept en heel veel mensen hebben daar nu spijt van 
en komen terug. Het marktaandeel dat nu nog 80% is, kan alleen maar stijgen en daarna staat het elke 
aanbieder vrij om over het CAI-netwerk aan te bieden. 
 
De heer Euser meent dat het altijd zo zal zijn dat er mensen af gaan en bij komen. Ongeveer twee jaar 
geleden heeft de raad rapporten gezien waarin het marktaandeel op 94% stond. Nu zit Albrandswaard op 
een veel lager percentage en de besluitvorming was destijds wel op een hoog marktaandeel en op veel 
abonnees gebaseerd en dan zouden in deze gemeente tonnen winst gemaakt worden. Op het moment dat 
het aantal daalt, krijgt men een heel ander plaatje. De ontkenning blijkt ook wel uit de notitie van vele 
commerciële en maatschappelijke mogelijkheden die afkomstig is van het college. Belangrijk daarbij is niet 
alleen de sport of het grote aantal digitale kanalen of het snelle internet maar het feit dat dit gebruikt kan 
worden om beveiliging te optimaliseren of zorgvoorzieningen in woningen aan te bieden. 
Buurtbeveiligingscamera’s is iets waar gezinnen, maar zeker ook de senioren indien gewenst goed 
gebruik van kunnen maken. 
 
De heer Van der Graaff meent dat de discussie nu niet gaat over diensten die over het glasvezelnet 
aangeboden kunnen worden maar over of we dit openbare netwerk überhaupt te koop aan willen bieden. 
Dit soort diensten kunnen ook over coax en zelfs over koper want hiervoor is helemaal geen 
breedbandverbinding nodig. Zoals het vezelnetwerk er nu binnen de gemeente bijligt kan dat. Het wordt 
niet gedaan omdat er een andere discussie op dit moment gaande is, zoals de privacydiscussie. Er 
worden nu een aantal discussies bijgehaald die niet relevant zijn. De feiten worden verdraaid en de CAI 
wordt afgekraakt, terwijl juist de CAI moet worden aangeprezen om de verkoopprijs omhoog te stuwen. 
Beter is om te zeggen dat dat nu ook al kan, maar dat de volgende eigenaar het wellicht beter kan. 
 
De heer Euser meent dat het prima is dat de PvdA de burgers zo tegemoet treedt in de gemeente maar zij 
kunnen met de feiten zoals ze nu liggen hun eigen afwegingen maken. Over de opbrengsten uit de 
dienstverlening meent de heer Euser dat er een te rooskleurige toekomst is geschetst. Het gaat om 
tienduizenden euro’s en niet om miljoenen in dit dossier. Volgens de nota van het college kunnen burgers 
met individuele wensen zelfs de keuze maken om te verglazen, zij betalen dan een veel hogere prijs dan 
wanneer er een volledige verglazing in de gemeente gerealiseerd wordt. De verkoop van de CAI voor 6 
miljoen, waar een paar jaar geleden nog over werd gesproken, is volledig van tafel. Dat is het gevolg van 
een meerderheidsbesluit van deze raad. Dat heeft de gemeente helaas 4 miljoen gekost. EVA doet daar 
niet geheimzinnig over. Elke deskundige kan het netwerk hier beoordelen. Er zijn standaardrichtlijnen om 
dat te beoordelen en te beprijzen. Volgens de deskundige van EVA en de NAP is een opbrengst van 2 
miljoen een reële opbrengst voor het netwerk. Alles wat meer wordt ontvangen, is meegenomen. Op het 
moment dat het collegevoorstel wordt gevolgd, of in ieder geval de lopende plannen, duurt het 5 jaar 
voordat iedereen in de gemeente verglaasd is. De fractie denkt dat dit in 2 jaar kan gebeuren. Ook denken 
EVA en de NAP dat daar veel belangstelling voor is gezien de resultaten op de website en het rondje 
Valckensteyn. Het allerbelangrijkste is dat deze gemeente niet opnieuw veel moet investeren in de 
verglazing. € 8 miljoen voor 10.000 woningen zal niet door deze gemeente worden geïnvesteerd en 
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gefinancierd. Ook van belang is dat het miljoen, waar de adviseur van BMC geen weerwoord op had in de 
carrousel, in de begroting zit. Het is onbekend hoe dat gedekt gaat worden. Als het in het voordeel van de 
burgers is, dan is EVA de eerste die vindt dat het bevriezen van tarieven voor 3 jaar niet moet worden 
gedaan. Van de digitenne zijn de prijzen bekend en die liggen lager dan wat nu aan de burgers in rekening 
wordt gebracht. De straten kunnen over twee maanden al open als er een partij zou zijn, die op basis van 
de vigerende wetgeving aan de gemeente zou verzoeken om glasvezelnetwerk aan te leggen. Dat kan 
maar is niet gewenst omdat de gemeente anders de regie op het hele CAI-verhaal kwijtraakt. Het 
initiatiefvoorstel met alle vragen die er na vanavond nog over zijn, verlaagt in ieder geval in hoge mate de 
risico’s die de gemeente Albrandswaard thans loopt, het verbetert de service. Voor de diensten die men 
niet wenst af te nemen, hoeft niet te worden betaald. In de toekomst worden net als bij groene stroom via 
de infrastructuur allerlei vormen van dienstverlening van verschillende dienstverleners aangeboden. Daar 
is de gemeente dan klaar voor.  
Vanuit de optiek van EVA en de NAP bezien dreigt de gemeente wederom te gaan speculeren met  
gelden van de burger. De opstelling van het college dwingt de coalitiepartijen tot een onverantwoorde 
handelswijze. Wederom dreigt het college de wens van grote groepen bewoners te negeren om thans tot 
een snelle verglazing te komen om daarmee tot een kwaliteitsverbetering van het netwerk te komen. Dit 
staat haaks op de wens van alle politieke partijen om de burger serieus te nemen. De andere vier fracties 
moeten de ogen niet sluiten voor de gewijzigde omstandigheden. Zij moeten de uitdrukkelijke wens van 
burgers niet negeren en rekening houden met de financiële positie van deze gemeente. Het is begrijpelijk 
dat het een forse koerswijziging betekent zo vlak voor de verkiezingen en daarom moet er voor de 
verkiezingen duidelijkheid zijn. De kiezers zullen eerder begrip hebben voor partijen die politieke moed 
tonen en gehoor geven aan de wensen die vanuit de bevolking komen, dan voor partijen die handelen 
vanuit coalitieoverwegingen en uit partijbelang vasthouden aan achterhaalde standpunten.  
 
 De heer Van der Graaff vraagt de heer Euser of hij ook van mening is dat marktconform betekent dat de 
tarieven kunnen worden verlaagd. Ook wil hij weten of hij dat in deze tijd van verkiezingen aan de burgers 
gaat vertellen. Daarnaast begrijpt de heer Van der Graaff niet welk partijbelang hem hier dwingt om een 
standpunt in te nemen zoals zojuist is verwoord. Het betekent overigens niet dat hij het niet met de heer 
Euser eens is. Het gaat erom dat hij het vooral niet eens is met de verkoop op dit moment. Het 
demagogische laat hij bij de heer Euser liggen. Het gaat nu alleen om het belang van de burgers van 
Albrandswaard. 
 
De heer Euser denkt dat iedereen op zijn eigen wijze tegen de werkelijkheid aankijkt en dat EVA en de 
NAP er erg dichtbij zitten. De dialoog leidt uiteindelijk tot overeenstemming. Wat demagogisch is, is het 
bang maken van burgers met prijsverhogingen die er aan gaan komen. Dat er niets gratis is en dat de 
burger uiteindelijk de rekening betaalt, dat is pas demagogie. De voorwaarden waaronder deze transactie 
gedaan kan worden, sluiten dat sowieso uit en de burger zelf maakt de keuze over welke dienstverlening 
hij wil beschikken. Daar gaat de lokale overheid gelukkig niet over. 
 
De heer Van der Graaff meent dat wanneer gezegd wordt dat aan het eind van dit jaar de analoge 
televisie op zwart gaat, dat duidelijk demagogie is. Hij wil graag de discussie voeren op argumenten. Ook 
hij heeft onderzoek gedaan via zijn ADSL-internet en via Google en is veel te weten gekomen over wat er 
op dit moment op die markt gaande is. Wat voor hem duidelijk is, is dat het helemaal niet duidelijk is. Wat 
hier als feiten wordt gebracht, wordt elders door gerenommeerde bedrijven en instanties niet als dusdanig 
onderschreven. Wat hier stellig wordt beweerd daarvan is geen enkel bewijs terug te vinden. Een 
discussie is prima, maar luister naar elkaars argumenten en beoordeel opmerkingen van de andere 
partijen niet direct zo negatief. Graag hoort de heer Van der Graaff ook nog of de advertentie die in de 
krant stond van de heer Euser afkomstig was. 
 
De heer Euser vindt dit suggestieve praat en de heer Van der Graaff gebruikt net zo goed kwalificaties 
zoals een ander raadslid dat doet. Op basis van goed onderzoek en adviezen van gezaghebbende 
personen is hij tot deze conclusie gekomen. Net zo goed als het college zich baseert op de eigen bronnen. 
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Ieder moet zijn eigen afweging maken. Het is simpel, het voorstel van EVA en de NAP leidt tot een betere 
financiële positie van de gemeente en een beter pakket van diensten voor de burger. Bovendien ligt de 
rekening niet bij de gemeente en ook niet bij de burgers. 
 
De heer Goedknegt heeft nog wat vragen over de insprekers. De inspreker die voor het initiatief is, staat 
namelijk ook op de verkiezingslijst van EVA. Er waren ook twee insprekers namens de seniorenraad, die 
tegen het initiatiefvoorstel zijn. Deze mensen worden zeer serieus genomen. Blijkbaar doet de heer Euser 
dit een stuk minder. Een aantal internetreacties vertegenwoordigt de gehele bevolking van Albrandswaard. 
Wanneer bewoners een aanbieding krijgen van gratis, sneller en beter en meer, kom naar de website, dan 
wil iedereen dat natuurlijk. Maar het is niet gratis, de burgers van Albrandswaard gaan hiervoor gewoon 
betalen. En die burgers die vanavond hebben gesproken worden zeer serieus genomen. Als na de 
ontvlechting blijkt dat verkoop het beste alternatief is, dan is dat de keuze die de VVD ook gaat maken met 
de voorwaarden die er zijn gesteld. Hoe kunt u zeggen dat de VVD de behoeften en wensen van de 
inwoners van Albrandswaard niet serieus neemt. 
 
De heer Euser reageert op de besluitvaardigheid van de VVD-fractie. Jaren geleden is hierover gesproken 
en het initiatiefvoorstel werd gesteund, maar de uiteindelijke deal niet. Er is ingestemd met interne 
verzelfstandiging en dat doet de VVD nu opnieuw terwijl de feiten niet aan verandering onderhevig zijn. De 
heer Euser is er niet gerust op dat er na de verkiezingen weer een ander VVD-standpunt is. Het zou de 
heer Goedknegt sieren, want dat betekent dat hij consistent is in zijn opvattingen. Wat betreft de 
insprekers, de bezwaren van de seniorenraad dat zij verplicht zijn om allerlei diensten af te nemen en 
bovendien duurder uit zijn, is helemaal niet aan de orde. Zij hebben een eigen keuze en dat is straks ook 
zo. De suggestie dat de prijzen worden verhoogd gaat niet op, want dat betekent dat de aanbieders op het 
net zichzelf direct uit de markt prijzen. 
 
De heer Van der Graaff wil graag van de heer Euser weten wat het betekent als prijzen na 3 jaar 
marktconform worden. 
 
De heer Euser laat weten dat, op het moment dat de raad zich uitspreekt voor marktconforme prijzen voor 
de periode van 3 jaar, het plafond niet in de markt hoeft te liggen. EVA is bereid om dat in het eisenpakket 
aan de potentiële koper mee te geven. Door de concurrentieontwikkelingen in de komende 3 jaar, zullen 
de prijzen een neerwaartse beweging laten zien. Daardoor wordt het niet duurder maar goedkoper voor de 
abonnees in Albrandswaard. 
 
De heer van der Graaff leest in het voorstel dat de prijstarieven voor de bestaande abonnees de eerste 3 
jaar op het prijspeil gehandhaafd blijven en daarna marktconform worden. Daarmee neemt de raad dus 
een besluit om na 3 jaar de tarieven marktconform te laten zijn. Betekent marktconform dat de prijzen 
gelijk blijven of lager worden? 
 
De heer Euser stelt de heer Van der Graaff voor om een amendement in te dienen op dit initiatiefvoorstel. 
Hierin kan hij aangeven dat hij vindt dat de prijsvorming al vanaf dag één vrij moet zijn als hij er tenminste 
van uitgaat dat die prijzen omlaag gaan. EVA denkt dat het de komende 3 jaar nog niet het geval is, maar 
dat het daarna goed mogelijk is dat door de toegenomen concurrentie de prijzen gaan dalen. 
 
De heer Van der Graaff vindt het vreemd dat hij van demagogie wordt beticht terwijl hij niet beter weet dan 
dat de commerciële aanbieders op de telecommarkt flink hogere tarieven berekenen dan dat de CAI 
momenteel doet.  
 
De heer Euser stelt voor dat de PvdA nu met een amendement komt zodat zij kunnen scoren bij de 
kiezers. 
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De heer Van der Graaff laat weten dat hij daarvoor EVA niet nodig heeft, omdat de partij zelf goed kan 
scoren met eigen standpunten en argumenten. De fractie wil eerst helder hebben wat deze ontwikkelingen 
gaan betekenen voor de burgers. Hij wil de burgers geen zand in de ogen strooien zolang niet duidelijk is 
wat dit betekent voor de kosten. 
 
De heer Polder meent dat telefonie vroeger ook een overheidsdienst was waar nu veel minder voor wordt 
betaald. Marktconform is een heikel punt in deze raad. Het staat iedere partij vrij om hiervoor een 
amendement in te dienen. Als het vastleggen van prijsafspraken helpt om de leden voor het voorstel te 
laten stemmen is dat prima. 
 
De heer Van der Graaff laat weten dat dit niet gaat gebeuren. Het gaat hem eigenlijk vanavond niet over 
de inhoud maar meer over het moment waarop dit voorstel wordt voorgelegd. Het is nu niet het juiste 
moment om de CAI in de uitverkoop te doen. 
 
De heer Euser meent dat na de ontvangst van de tussentijdse notitie over dit proces het niet nodig was om 
een half jaar te wachten met een reactie. Er is gewoon geacteerd op stukken die zijn ontvangen in het 
belang van de burgers. 
 
De voorzitter sluit de eerste termijn en gaat over tot de beantwoording door het college. 
Wethouder Spruit meent dat vele vragen al onderling zijn beantwoord. Dat is een goede zaak in een 
debat. Een punt waarop zij nog wel in wil gaan, is dat de heer Euser aangeeft dat de NEMA er 5 jaar over 
gaat doen om heel Albrandswaard te verglazen. Dat is niet waar, iedereen is vrij om te kiezen voor 
glasvezel dus daarom wil de wethouder zeker niet verkondigen dat iedereen binnen 5 jaar glas in huis 
heeft. Wanneer er volgens het voorstel geen analoog meer wordt aangeboden heeft de burger geen 
keuze. Een ander punt waarop zij in wil gaan, zijn de opmerkingen over het bod dat indertijd is gedaan en 
dat het college toen 4 miljoen heeft laten liggen door te besluiten dit bod niet aan te nemen. Volgens de 
wethouder klopt dit niet. Aangegeven wordt dat het college 6 miljoen heeft laten lopen. Dit bod wordt door 
de wethouder bestreden, want het was maar 4,5 miljoen. Het huidige bedrijf zou nog voor 3 miljoen 
verkocht kunnen worden. De wethouder vraagt zich af hoe men dan komt tot het laten lopen van 4 miljoen. 
Zij begrijpt de berekening niet. Het oorspronkelijke bod was maar 4,5 miljoen en dat was ook nog 
afhankelijk van de aftrek van de investering van de nog te renoveren aansluiting. Op dit moment kan de 
CAI voor 3 miljoen verkocht worden. Verder bestrijdt zij dat er de komende jaren een miljoenenverlies 
geleden gaat worden met de CAI. Er is nog steeds een positief resultaat en met de insteek voor de 
komende jaren om ook de commercie van de zaken beter te gaan benutten, zoals dat in het bedrijfsplan is 
geregeld, wordt zeker verwacht dat de opbrengsten gaan stijgen. Die is niet minder dan geprognosticeerd 
in de begroting. Er zijn hierover een aantal carrousels geweest. Er is sprake van een andere 
bedrijfseconomische berekening en de opbrengst is niet naar beneden bijgesteld. Ook wordt gesteld dat 
met de verkoop de service zal verbeteren. Er zijn geen mails of klachten waarin de service wordt 
bestreden. Er zijn wel klachten, maar die worden snel opgelost. Iedereen is eigenlijk tevreden over de 
service. 
 
De voorzitter geeft voor de tweede termijn het woord aan de heer Goedknegt. 
De heer Goedknegt meent dat hij de heer Polder nog een berekening verschuldigd is over de tonnen 
tekort die er zouden zijn bij de NEMA. Zoals de wethouder aangeeft, is het verschil een andere 
bedrijfskundige berekening, dit om te voorkomen dat er verder in de toekomst ineens een enorme daling 
volgt in het verkrijgen van de inkomsten. Nog steeds ziet hij voor de komende jaren een ton aan 
opbrengsten. De 2 miljoen die straks door de verkoop opgebracht wordt, levert altijd nog minder op dan 
die jaarlijkse ton aan rente in de begroting. Het voorstel van EVA en de NAP slaat waarschijnlijk alleen 
maar een groter gat in de begroting. En waarschijnlijk wordt dat opgelost door het verhogen van de 
belasting. Dit zou een demagogisch standpunt van de VVD zijn volgens de heer Euser, want daar heeft hij 
al vaker over gesproken. Niet de VVD maar EVA en de NAP creëren een begrotingstekort. De insprekers 
van vanavond hadden zeker een punt, waardoor de fractie nu niet gaat besluiten om te beslissen over de 
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verkoop. Als straks na de ontvlechting blijkt dat de burgers beter af zijn voor die diensten die zij willen, dan 
stemt de VVD alsnog in met de verkoop. Maar de VVD wil niet nu alle burgers laten opdraaien voor extra 
kosten voor een klein aantal mensen die extra diensten willen. Die diensten kunnen zij nu ook afnemen. 
Over de kwaliteit gesproken, de CAI is nog nooit in Radar op televisie geweest en een aantal andere 
aanbieders wel. De VVD blijft bij haar standpunt en gaat op dit moment niet beslissen over het verkopen 
van de CAI. 
 
De heer Polder dankt voor de berekening. Eerdere berekeningen toonden aan dat de CAI zo’n 3,5 ton 
moest opbrengen, dus daar zit alweer een behoorlijk gat in. Wellicht is het een goed idee wat Wakker 
Albrandswaard suggereerde om alle stukken, ook de geheime, openbaar te maken. Maak een dossier 
waaruit iedereen kan putten zodat er goed naar de exploitatie van de CAI gekeken kan worden en er een 
oordeel over kan worden geveld. Dan pas gaat iedereen schrikken en komt Radar ook meer over de CAI 
te weten. Open communicatie en duidelijk maken wat er in de besloten vergadering is verteld: wellicht 
komt men dan tot andere inzichten. 
 
De heer Van der Graaff meent dat Radar een consumentenprogramma is waar veel burgers met klachten 
naartoe komen over bedrijven. Dus niet dat ze de stukken lezen, maar wanneer zij als gebruiker klachten 
hebben. Hij is benieuwd hoe de wethouder hier tegenover staat. Er wordt gewerkt aan het ontvlechten, het 
bedrijfsplan ligt er. Geheim weliswaar, maar dat is begrijpelijk als je het wilt verkopen, dan moeten niet alle 
gegevens op straat liggen. Kan er niet gekeken worden, op het moment waar we nu zitten in dit proces, 
wat eventueel een volgende stap zou kunnen zijn. Wellicht is het nu al helder of er verkocht moet worden 
of nog niet. Of kan er een gesplitste verkoop worden bekeken.  
 
Wethouder Spruit antwoordt dat deze mogelijkheden in dit jaar van interne verzelfstandiging allemaal 
worden meegenomen. Ook de splitsingsvariant. 
 
De heer Van der Graaff informeert verder nog naar de initiatiefnemers van de advertentie. Is dit nu een 
oproep die met steun van de politiek is gedaan of andersom. Wie heeft deze advertentie betaald? 
 
De heer Euser heeft hier de hele avond op zitten wachten. De kwestie integriteit. Wanneer de heer Van 
der Graaff het niet eens is met een voorstel, dan trekt hij de joker. Hierop wil de heer Euser geen antwoord 
geven. Hij verzoekt de heer Van der Graaff naar het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) te 
gaan. Laat daar deze casus maar uitzoeken. Daarna wil hij nog wel een debat met hem hebben en het 
liefst voor de verkiezingen. 
 
De heer Van der Graaff is verbaasd over deze reactie. Hij heeft niet gesproken over integriteit. Hij heeft 
met de vraag niets willen suggereren, het was gewoon een simpele vraag om informatie. Hij twijfelt geen 
moment aan de integriteit van de heren, maar hij zou wel graag willen weten wie voor de advertentie heeft 
betaald. Evenals een aantal burgers. 
 
De heer Van Wolfswinkel heeft uitgerekend dat deze discussie nu al meer dan een uur duurt en dat dit de 
gemeente misschien wel meer dan € 10.000 kost. Er is antireclame gemaakt voor het kabelnet en hij vindt 
het jammer dat ze op deze manier de discussie met elkaar moeten voeren. Dat leidt tot 
kapitaalvernietiging. De CU/SGP steunt het voorstel niet. Hij is teleurgesteld over de wijze waarop de 
discussie is gevoerd en de wijze waarop het kabelnet en het kapitaal van de gemeente zijn vernietigd door 
enkele partijen in deze raad.  
 
De heer Euser vraagt of de kopers van kabelnetwerken in gemeenten zich in de luren laten leggen door 
modale partijen in een gemeenteraad. Dat zij niet zelfstandig in staat zouden zijn om uit te zoeken wat de 
waarde is. Het is niet zo dat deze partijen de gemeenschap van honderden euro’s beroven en dat wil de 
heer Van Wolfswinkel niet inzien. Wat beide fracties proberen, is om de burgers voor ernstige financiële 
tekorten te behoeden en iets goed te maken van de diepte-investering die gedaan is. 
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De heer De Jongh laat weten dat het CDA bij haar standpunt blijft. Niet alle vragen zijn beantwoord maar 
dat hoeft ook niet. De fractie was vooral benieuwd wat er gelezen was op internet. De reactie van de NAP 
was dat dezelfde vragen ook tijdens de geheime carrousel gesteld konden worden, maar er is gewoon 
geluisterd naar de presentatie en daarna onderzoek gedaan. 
 
De heer Euser verzoekt om hoofdelijke stemming. 
 
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van het initiatiefvoorstel op verzoek van EVA m.b.t. 
NEMA/CAI. Er wordt hoofdelijk gestemd. 
 
Mevrouw Steekers – voor 
De heer Van Wolfswinkel - tegen 
De heer Kweekel – voor 
De heer Polder – voor 
Mevrouw Smit – voor 
De heer Ender – voor 
De heer Duurkoop – tegen 
De heer Moerman – tegen 
Mevrouw Rooimans – tegen 
De heer Euser – voor 
Mevrouw Rombout – voor 
De heer Moret – tegen 
De heer Linssen – tegen 
De heer Van der Graaff – tegen 
De heer Zevenbergen – tegen 
De heer Van Meijbeek – tegen  
De heer Goedknegt – tegen  
De heer De Jongh – tegen 
Mevrouw De Leeuwe – voor 
 
De voorzitter concludeert dat 8 personen voor hebben gestemd en tegen 11. Het voorstel is hiermee in 
meerderheid verworpen. 
 

12. Debat op verzoek van alle fracties over Invulling 5% vrije beleidsruimte politie, inclusief initiatiefvoorstel 
EVA 
De voorzitter verwelkomt wethouder Toornburg en geeft het woord aan mevrouw Rombout. 
Mevrouw Rombout slaat het korte resumé over met betrekking tot het verleden waardoor zij nu hier staat 
inzake een voorstel vanuit de raad. Toen er vorig jaar geen voorstel kwam vanuit het college om de 5% 
beleidsvrije ruimte in te vullen en ook niet vanuit de raad, is de invulling overgelaten aan de politie zelf. Dat 
is natuurlijk het meest gemakkelijk want dan hoeft er niet te worden onderzocht, niets te worden 
geanalyseerd en niets te worden geformuleerd. De politie weet waarover ze praat en er zal dus ook wel 
geen onzinnig voorstel voorgelegd worden. De punten die toen in het voorstel van de 5% stonden somt zij 
kort op. De punten klonken belangrijk. Iedere aangifte met daderindicatie wordt voorzien van politie-inzet, 
er wordt minimaal een diepgaand onderzoek gedaan op graffiti, er wordt een bijeenkomst op een 
basisschool en voortgezet onderwijs georganiseerd over alcohol en drugs, elke melding van drugsoverlast 
wordt onderzocht, elke melding van een hennepkwekerij wordt onderzocht, jaarlijks wordt de 
preventieweek met de brandweer georganiseerd en deelname aan de regiegroep en de verschillende 
werkgroepen. Dit allemaal binnen 5% van het beleid. Vorig jaar heeft haar fractie schoorvoetend 
ingestemd met het voorstel van de politie, waarbij is aangegeven om in het najaar van 2009 met een eigen 
voorstel te komen. Dit is iets later geworden, vandaar dat het nu in 2010 wordt behandeld. Er is een 
voorstel gekomen vanuit de raad voor de invulling van de 5%. Er zijn zelfs twee voorstellen. Wat het 
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college nog niet eerder gedaan heeft in de afgelopen vier jaar, doet het nu wel, namelijk met een 
tegenvoorstel komen. De raadsleden hebben dus de keus en EVA zal niet halsstarrig vasthouden aan 
haar eigen voorstel maar behandelt ook het collegevoorstel op zijn inhoud. Zij geeft hierna een toelichting 
op scenario 1, het voorstel van EVA. Het is geen ingewikkeld voorstel. Er is een enquête gehouden op 
straat en bij winkeliers in Poortugaal, Portland en in Rhoon. Er volgt geen herhaling van wat daar allemaal 
uitgekomen is, want de cijfers die ieder in de carrousel heeft ontvangen, spreken voor zich. Met stip op 
nummer 1 kwam de aanspreekbaarheid van de politie op straat naar voren. In de carrousel is hierover kort 
inhoudelijk gesproken en heeft de fractie een paar kritiekpunten gekregen en daarvan worden er 3 belicht. 
Een van de eerste vragen, afkomstig van de VVD, is hoeveel die 5% in uren - wil het effectief zijn - nu 
eigenlijk is. Dan volgt er in de notulen een vreemde rekensom. Er staat dat het wijkteam 11 fte zou 
hebben. En 1 fte staat gelijk aan 1.400 uur. 5% daarvan is 400 uur. Dit moet volgens mevrouw Rombout 
70 uur zijn en dat maal 11 is 770 uur. Kan deze politie-inzet effectief zijn, is de vraag. Zij denkt dat het 
behoorlijk effectief kan zijn. Wat opmerkelijk is na opsomming van de lijst van vorig jaar, is dat deze vraag 
niet ook gesteld is aan de politie. Of dat van 5% eigenlijk wel kan. Een 2e punt dat uit de carrousel kwam is 
bijzonder, namelijk de vraag wat de taak van de politie op straat is. De heer Trommel van de politie sprak 
toen over het doelloos rondlopen op straat en dat was niet de bedoeling. Hier kan zij zich ongelofelijk aan 
ergeren. Ze neemt de gelegenheid om dit uit te leggen. Ze vergelijkt een aantal beroepen met elkaar, 
namelijk de politie, de leraar of iemand die werkt in de gezondheidszorg, zoals zij zelf. Mensen met een 
hoop taken en verantwoordelijkheden en mensen waarbij het altijd gaat om het contact met de ander: voor 
een behandelaar is het contact met de patiënt belangrijk, voor een leraar met zijn leerling en voor een 
agent met zijn inwoner. Nooit en te nimmer kan een agent of een leraar of zij zelf doelloos rondlopen. In 
haar werk loopt ze vaak rond maar nooit doelloos. Ze komt altijd wel iemand tegen die een beetje radeloos 
is of  ziet iemand die werkelijk een steuntje of een schouderklopje nodig heeft. Er zijn altijd 
contactmomenten. 
 
De heer Duurkoop vraagt mevrouw Rombout of dit nu niet het voorbeeld is van een agent die iets zal doen 
als hij op straat loopt. In de carrousel is mevrouw Rombout gevraagd of ze de agent niet iets wilde laten 
doen als hij daar rondloopt. 
 
Mevrouw Rombout geeft hem gelijk maar stelt dat zij als gezondheidszorgverleenster niet direct 
gezondheidszorg gaat verlenen als zij op de gang een patiënt tegenkomt, een leraar zal niet direct gaan 
lesgeven als hij iemand op de gang tegenkomt en een agent zal, als hij in een winkelcentrum rondloopt, 
niet direct gaan bekeuren. Een gewoon gesprek met inwoners is wat veel inwoners hebben gevraagd. Een 
gewoon gesprek met winkeliers, bijvoorbeeld over of ze vandaag nog iets bijzonders meegemaakt 
hebben. Of  alles nog goed gaat. Dat contact wordt gezocht. Als een agent denkt dat hij zonder specifieke 
taak rondloopt, is zij het niet met hem eens. Wanneer zij zelf in haar burgeruren op straat rondloopt, dan 
nog zou zij niet doelloos op straat lopen. Wezenlijke kritiek over de inhoud van de enquête kwam over de 
enquête zelf. Is de enquête representatief, zijn de vragen goede vragen, zijn het soms suggestieve 
vragen. Er is met 117 mensen gesproken dus representatief is het uiteraard niet. EVA is geen ervaren 
enquêteur. In de beleving van de EVA-fractie kunnen ze de uitkomsten niet zomaar naast zich neerleggen. 
Maar EVA zit in de politiek en niet in de statistiek. Het is dus niet voor het eerst dat de raad een besluit 
neemt op basis van gevoel en op basis van emotie. Een besluit wordt genomen omdat velen er om 
vragen. Zoveel mogelijk is geprobeerd om dat te onderbouwen. Wat scenario 2 betreft, afkomstig van het 
college, willen zij dit gaan inzetten op jeugdoverlast. De fractie van EVA vindt het jammer dat weer 
gekozen wordt voor een negatieve benadering van de jeugd. Het kan niet worden ontkend dat er in deze 
gemeente echt te veel overlast is door sommige jeugdigen op sommige plaatsen. De overlast bij De 
Gouden Arend is hiervan een voorbeeld. Wanneer de politie op dit moment met een voorstel komt omdat 
ze nieuwe tools hebben om dat aan te pakken - zo gaan we het doen, dit is iets nieuws en zo gaan we het 
ook bereiken - dan zegt de fractie dat die 5% daar op moet worden ingezet. Maar de politie gaat doen wat 
ze al jaren doet. Ze zijn zichtbaar aanwezig op overlast gevende plaatsen en dat doen zij informatie 
gestuurd. Men komt wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld na klachten van omwonenden. Dit 
gebeurt al jaren zo en dat heeft tot nu toe niet gebracht wat gewenst is, namelijk minder overlast op die 
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plaatsen. Als wordt gekeken naar het stukje in Rhoon Noord: daar werkt het wel terwijl de politie niet vaker 
aanwezig is. Hier is buurtpreventie, de kracht van de buurtpreventie is dat er mensen zijn die hun buurt 
weer in de gaten houden. Die kennen de kinderen en de ouders en andersom. Er ontstaat daar een 
enorme solidariteit. De kracht van de mensen van de buurtpreventie wil EVA graag bij de buurtagent zien. 
Gewoon een praatje maken met jongeren en niet wanneer er onheil is maar op het moment dat alles rustig 
is. De kracht van buurtpreventie is kennen en gekend worden. In het wijkwerkplan van de politie is dit een 
van de belangrijke dingen die ze zelf aangeven: het kennen en gekend worden. Dat is dan ook de reden 
dat EVA toch wil voorstellen om die 5% in te zetten op het gewoon aanwezig zijn op straat. Probeer het 
eens een jaar uit en kijk wat het de gemeente brengt. Misschien wordt de overlast van jeugdigen niet 
minder maar misschien geeft het een heleboel inwoners een veiliger gevoel.  
 
De voorzitter geeft in de eerste termijn de heer Van Meijbeek het woord, 
De heer Van Meijbeek roept op tot geen woorden maar daden. Aanwezigheid op straat is uiteraard van 
belang maar actie is van veel groter belang. De politie is er niet om de straat blauw te kleuren maar om 
repressief op te treden. De VVD vindt het belangrijk om de 5% beleidsvrije ruimte in te zetten op het 
optreden tegen overlast en vernieling. Over de enquête zegt hij dat in het algemeen geldt dat peilingen 
nooit leidend kunnen zijn voor de besluitvorming. De raad en het college hebben hun eigen 
verantwoordelijkheid, een breed draagvlak moet wel worden nagestreefd en daarbij kunnen peilingen 
ondersteunend zijn. Een besluit wordt uiteindelijk hier genomen, nadat de opvattingen gehoord zijn en 
afgewogen zijn tegenover het algemeen belang. Ook nu. Dat vereist een zorgvuldige en neutrale peiling 
waarbij ook aan verwachtingsmanagement wordt gedaan. Mevrouw Rombout heeft al aangegeven geen 
professioneel enquêteur te zijn maar bij de CAI kreeg hij een iets andere indruk in dit dossier. Hij vindt dat 
hier niet neutreaal gepeild is. Op de conclusies is ook nog wel iets af te dingen. Een conclusie haalt hij 
naar voren. EVA concludeert op basis van dit onderzoek dat ernstige overlast en vernieling geen items zijn 
omdat de meerderheid, circa 60% van de respondenten, aangeeft hiervan geen hinder te ondervinden. 
Bijna 40% geeft dus aan wel ernstige overlast te ondervinden Dat is voor de VVD van belang om er 
aandacht aan te besteden, zoals het college voorstelt. Het is wel een goed initiatief om bewoners te 
betrekken bij de prioritering van de 5% beleidsvrije ruimte. Daarom pleit de fractie voor het opnemen van 
neutrale vragen, open vragen, in de veiligheidsmonitor over dit onderwerp. De algemene conclusie dat er 
meer blauw op straat zichtbaar moet zijn, wordt onderschreven. Daarom wordt er zo stevig ingezet op de 
inzet van de toezichthouders. Inmiddels zijn er vier maar de VVD wil verder naar zes, zodat in elke kern 
twee toezichthouders zijn. De VVD steunt het voorstel van het college. 
 
De heer Duurkoop meldt dat de PvdA niet eens zo afwijkend staat tegenover het voorstel van EVA. Er 
zitten vele goede zaken in. Meer blauw op straat is prima, maar wel met een boodschap en dat is feitelijk 
wat het college voorstelt. Het ene hoeft het ander niet te bijten. Liever ziet hij agenten op straat in plaats 
van achter hun bureau waar ze rapporten moeten tikken. Dus graag op straat maar met de aandacht 
gericht op een aantal zaken. Het voorstel van het college lijkt hierop met jeugdoverlast en het verminderen 
van vandalisme en vernieling. Dat zijn ook zaken die in de veiligheidsmonitor hoog genoteerd staan. De 
fractie van de PvdA laat weten voor het raadsbesluit te gaan en niet voor het voorstel van EVA. 
 
Mevrouw De Leeuwe is blij dat Albrandswaard nog een van de weinige gemeenten is die invulling kan 
geven aan de 5%. Vorig jaar kon de politie niet aangeven om hoeveel uren het ging en de fractie stelt het 
zeer op prijs dat de burgemeester hier wel duidelijkheid over geeft. Volgens haar levert de rekensom op 
dat een agent 8 uur per week op straat is. Wat kan hij in die tijd doen? Nu komt EVA met een voorstel en 
het college met een tegenvoorstel. Voor het voorstel van meer blauw loopt ze persoonlijk niet warm, maar 
ze ziet er wel een beetje het mooie van in. Het voorstel van het college vertoont overeenkomsten met het 
voorstel van EVA. Jammer dat het een negatieve benadering van de jeugd betreft. Er is inderdaad 
jeugdoverlast en inwoners klagen dat de politie niet komt na een telefoontje. De directe hulpverlener die 
dan dienst heeft, kan niet komen en zo iemand belt dan niet nog eens een keer. Vervolgens krijgt de 
politie geen meldingen meer. Misschien is het zinvol dat leden van het wijkteam na klachten waarop niet 
gereageerd is, de volgende dag eens poolshoogte gaat nemen over wat er aan de hand was. De 
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gedemotiveerde burger krijgt daardoor toch weer de moed om te bellen en de wijkagent raakt wat meer op 
de hoogte van wat zich in de omgeving afspeelt. Zij vraagt EVA en het college of het mogelijk is om hun 
voorstel hierop aan te passen. Zo niet, dan komt zij zelf met een amendement. 
 
De heer Linssen vindt het voorstel van EVA sympathiek. Het wordt echter niet ondersteund door het CDA 
omdat de vier aanbevelingen die door EVA worden gedaan tot het standaard takenpakket van de politie 
behoren. Het CDA steunt het voorstel van het college omdat het het belang inziet van het aanpakken van 
de jeugdoverlast op overlastgevende locaties en het preventief en repressief bestrijden van de 
vernielingen waardoor het aantal aangiften zal dalen. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat EVA een onderzoek heeft gedaan onder 170 bewoners over wat 
zij van de politie verwachten en nog enkele andere vragen. Ook de politie zelf heeft vanuit haar 
waarnemingen en vanuit haar ervaringen een invulling gegeven van de 5%. Het gaat erom dat iedere 
inwoner van Albrandswaard wil dat de politie voor hem of haar klaarstaat. Dat kunnen zij niet alleen want 
daar heeft de politie ook de inwoners bij nodig. Het buurtpreventieteam is daar een goed voorbeeld van. 
Ook regelgeving die geënt is op de plaatselijke situatie is van belang. Zo kan de instelling van het 
blowverbod hierbij helpen. Zoals gebleken is, is voorlichting hierbij ook van belang. De fractie doet een 
oproep aan het college en EVA om gezamenlijk te zorgen dat de politie haar werk kan doen en eventueel 
beter kan doen. De CU/SGP is voor beide voorstellen. Op de verschillende punten in beide voorstellen ziet 
de fractie dat er overeenkomsten zijn of dat ze in het verlengde van elkaar liggen. Hij stelt dan ook voor 
om beide punten aan te nemen in het verlengde van elkaar. 5% is niet zoveel, maar hij denkt dat hiermee 
de burgers van Albrandswaard het beste gediend zijn. 
 
De voorzitter beantwoordt vanuit zijn functie als portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid de 
vragen. Beide voorstellen verschillen niet veel van elkaar. Hij vindt het prijzenswaardig dat de fractie EVA 
de moeite heeft genomen om in de samenleving te vragen wat de burger ervan vindt. De vraag of het een 
goede enquête is, hoeft nu niet te worden beantwoord De uitkomst wordt wel meegenomen als een 
signaal, waar iets mee gedaan wordt. De zaken die door EVA worden genoemd, zijn juist die zaken 
waarvan de corpsleiding in de hele regio heeft gezegd dat daar voor 2010 en de komende jaren extra op 
wordt ingezet. Daarnaast is het hier juist van belang dat de contacten met de bewoners er zijn. Het 
voorbeeld van mevrouw Van Leeuwe over de directe hulpverlening zou hierin kunnen worden opgenomen. 
Wanneer een DHV er op het gewenste moment niet kon zijn, probeer dan wel zo snel mogelijk terug te 
koppelen. Binnen welk tijdspad dat moet gebeuren, is niet duidelijk, maar binnen 48 uur lijkt reëel. De 
voorzitter voelt er voor om zo’n afspraak in het voorstel mee te nemen. Wat betreft de fte meldt de 
voorzitter dat jaren geleden binnen het regionaal college afspraken gemaakt zijn dat elk wijkteam een 
aantal fte heeft. Dat is in elke (deel)gemeente hetzelfde. Een wijkteam bestaat uit 11 fte. Albrandswaard 
heeft maar één wijkteam. Het is lastig om alle wijkteams volledig te voorzien van de afgesproken fte. 
Daarom is de afspraak gemaakt dat studenten uit de opleiding de wijkteams aanvullen. In de carrousel is 
uitgelegd dat binnen het wijkteam Albrandswaard er altijd standaard 6 fte zijn ingevuld, de rest is soms 
voor een jaar een definitieve fte of anders zijn het studenten. Daarop is de berekening van 5% gebaseerd. 
Gemiddeld werkt een werknemer in Nederland 1.400 diensturen. Dit vermenigvuldigd met 6 en daar 5% 
van, komt uit op iets meer dan 400 uur. In principe kan ervan uit worden gegaan dat deze uren door de 
gemeente kunnen worden ingevuld. Uiteraard wordt geprobeerd om via de studenten meer inzet te 
plegen. Wat betreft meer blauw op straat, moeten zij wel concreet op straat gestuurd worden. Natuurlijk 
moet de politie weten wat er leeft op straat, maar daarnaast heeft de politie te maken met verzoeken 
vanuit het meldpunt, via aangiften, vanuit het spreekuur of vanuit de gemeente. Er is op bepaalde 
momenten van het jaar veel overlast en het betreft hier vaak een klein deel van de jeugd dat veel overlast 
veroorzaakt. Daar komen ook veel vernielingen van, dat verschilt per wijk en per avond. Dit wordt als een 
groot probleem ervaren. In het integraal veiligheidsbeleid is meegenomen om juist daar de komende jaren 
meer op te sturen. Los van het voorstel van het college moet de politie meer contacten leggen, in de wijk 
zijn om te informeren wat er speelt. Juist om die concrete opdracht mee te geven. Ga daarheen waar 
bewoners en ondernemers problemen ervaren. Ga daar meer op zitten en gebruik die 5% om daar extra 
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inzet op te plegen. Buurtpreventie is heel belangrijk. In de carrousel is al aangegeven dat rondom alle 
zaken die spelen in de samenleving met name die samenwerking opgezocht moet worden. Niet alleen die 
5% inzet van de politie is voldoende, ook de gemeente zal moeten inzetten op het jeugdbeleid en alle 
preventieve en repressieve zaken die daar bij horen. Maar ook bewoners hebben een preventieve taak in 
hun wijk. Buurtpreventie speelt daarin mee. Met het college is echt geprobeerd om op andere locaties in 
de gemeente ook buurtpreventie op te zetten maar dat komt moeizaam van de grond. Noord is het 
voorbeeld voor de gehele gemeente. De sociale samenhang zorgt er hier voor dat de buurtpreventie er is. 
Voor de andere wijken wordt het gestimuleerd maar tot nu toe lukt dat nog niet.  
 
De voorzitter geeft hierna het woord aan mevrouw Rombout voor de tweede termijn. 
Mevrouw Rombout reageert op de opmerking om de jongerenoverlast te bestrijden en zij heeft 
buurtpreventie genoemd om het feit dat een goed gesprek, kennen en gekend worden, daarbij de kracht 
is. Daar zou de politie ook kracht uit kunnen putten. De jeugd geeft op dit moment veel overlast maar als 
ze het wijkplan van de politie ziet dan zijn juist jongeren en alcohol en vernielingen gerelateerd aan 
hangplekken. Dat is al een thema van de politie binnen de mogelijkheden die zij nu al heeft. De gemeente 
wil al dat de politie dat goed doet en nu wil de gemeente dat zij dat ook nog eens 5% extra goed doet. Er 
ligt een kans om lokaal een extra accent te geven en daarom heeft EVA haar licht opgestoken bij zichzelf 
en bij anderen en verzoekt ze de politie om gewoon puur aanwezig te zijn. Kijk naar de preventieve 
werking en onderschat dat niet. Een leraar die gewoon door school loopt, heeft ook een functie en 
jongeren zien de leraar. De leerlingen zien de leraar en weten dat ze herkend worden op het moment dat 
ze rottigheid uithalen. Ze kunnen de leraar ook benaderen omdat ze een probleem hebben. Deze 
vergelijking trekt zij met een agent. Onderschat de preventieve werking niet van gewoon aanwezig zijn en 
gesprekken met winkeliers en voorbijgangers voeren. De VVD was duidelijk: zij gaat niet alleen voor de 
aanwezigheid op straat maar voor het repressieve optreden. In 2002 benadrukte zij nog dat de wijkagent 
het aanspreekpunt van de wijk moest zijn. Maar als de wijkagenten werkelijk het aanspreekpunt van de 
wijk moeten zijn dan zullen zij ook daadwerkelijk op straat moeten zijn en niet alleen op afroep. De politie 
geeft zelf aan dat zij in formatie werken, gestuurd. Dat betekent dat zij komen op het moment dat ze 
opgeroepen worden en niet omdat ze de buurt willen kennen en gekend willen worden. Het CDA spreekt 
over een overbodig voorstel dat in het standaard pakket hoort. Zij heeft in Portland gesproken met een 
buurtagent in Kralingen, die overigens ook zei dat Kralingen wel degelijk de 5% graag wil gebruiken voor 
lokale initiatieven. Hij heeft heel sprekende voorbeelden gegeven van zaken die hij meemaakt op straat. 
Zij denkt dat de aanwezigheid op straat heel erg belangrijk is. Het voorstel van de NAP kan zij niet 
overzien. De burgemeester heeft daar al antwoord op gegeven. Zij is niet bereid om dat in haar voorstel op 
te nemen omdat ze de consequenties niet goed kan overzien. Hiervoor is advies van de politie nodig. Het 
voorstel wordt gehandhaafd zoals het is. 
 
Mevrouw De Leeuwe twijfelt nog of zij een amendement in zal dienen voor de aanpassing van het 
collegevoorstel waarbij na een melding waar de DHV niet op is verschenen, er binnen 48 uur contact 
wordt opgenomen door de buurtagent. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij dit nog wel aan de korpsleiding zal voorleggen. Binnen 24 uur is niet 
haalbaar maar hij denkt dat binnen 48 uur wel lukt. Het is afhankelijk van hoe snel het callcentrum de 
melding doorgeeft aan de buurtagent.  
 
Mevrouw Rombout wil na deze toelichting alsnog deze aanpassing in het voorstel van EVA overnemen. 
 
De heer Linssen geeft aan dat meldingen waarop geen inzet gepleegd wordt, in principe direct door de 
meldkamer worden teruggebeld. Mocht dit niet lukken dan worden de meldingen naar de wijkteams gezet 
en krijgen melders binnen 48 uur antwoord. 
 
De voorzitter beaamt dat dit de bedoeling is maar dat de praktijk soms anders is. Het is goed om dit punt 
mee te nemen naar de politie. 
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De heer Van Wolfswinkel meent dat net is voorgesteld om te kijken naar beide voorstellen. Als een agent 
van verschillende winkeliers hoort dat zij last hebben van jeugd, dan is het wel de bedoeling dat de agent 
daar wat mee gaat doen. De voorstellen liggen in elkaars verlengde en hij hoopt dat ook het voorstel van 
EVA mee wordt genomen naar de politie. Hij steunt het collegevoorstel inclusief de zaken die door de 
fractie van EVA zijn genoemd. 
 
De voorzitter vraagt of de raad met zijn mondelinge toezegging akkoord is of dat er een amendement voor 
moet worden opgesteld. 
 
Mevrouw De Leeuwe informeert of dat dan ook geldt voor het voorstel van EVA. 
 
Mevrouw Rombout wil haar voorstel wel aanpassen maar begrijpt van de heer Linssen dat het een 
standaardprocedure bij de politie is. Zij vindt het prima als het extra wordt aangekaart en voegt het toe aan 
het voorstel. 
 
De voorzitter meent dat voor alle genoemde zaken geldt dat ze in het takenpakket van de politie zitten. 
Zowel het voorstel van EVA als het voorstel van het college bevat zaken die de politie gewoon moet doen. 
De voorstellen vullen elkaar aan. Het voorstel van mevrouw De Leeuwe wordt aan beide voorstellen 
toegevoegd. Hierna informeert de voorzitter of er behoefte is aan een stemverklaring. 
 
Mevrouw De Leeuwe meent dat het goed is als zij dat doet. Graag zou zij voor allebei de voorstellen 
stemmen maar aangezien het ene voorstel het andere uitsluit, lukt dat niet. Alles overwegende laat de 
NAP weten voor het voorstel van EVA te zijn. 
 
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van het initiatiefvoorstel van de fractie EVA met 
besluitnummer 75384. 
Hij concludeert 5x EVA en 3x NAP voor en 4x VVD, 4x PvdA en 2x CDA tegen en 1x CU/SGP onthouding. 
Het initiatiefvoorstel is hiermee in meerderheid verworpen. 
 
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van het collegevoorstel met besluitnummer 76168. 
Hij concludeert 4x PvdA, 4x VVD, 2x CDA en 1x CU/SGP voor en 5x EVA en 3x NAP tegen. Het voorstel 
is hiermee in meerderheid aangenomen.  
 

13. Debat op verzoek van alle fracties m.b.t. Dialoog Stadsregio Rotterdam 
De voorzitter informeert wie namens de fracties het woord wil. 
De heer Euser meldt dat er nogmaals naar de regeling is gekeken en vindt het een formele afronding van 
een proces. Hier en daar had EVA wat andere accenten willen leggen, maar dat is er niet van gekomen. 
De gemeente zal het hiermee moeten doen. De stadsregio en het functioneren daarvan komen altijd terug 
dus de fractie zal evalueren hoe dit zal lopen. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het de afronding van een proces is, waar een tijd geleden mee is 
begonnen. Min of meer een overlevingsstruggle van de Regioplus zelf. Er is niet helemaal uitgekomen wat 
de fractie PvdA graag had gewild. Hij blijft van mening dat er een stadsprovincie moet komen. Dat lijkt de 
beste wijze om de problemen die er zijn op een goede manier op te pakken. Hij blijft twijfels houden en is 
bezorgd over de betrokkenheid die gemeenteraden gaan hebben met het gebeuren in de stad. Hoewel het 
iets beter is dan in de oorspronkelijke voorstellen nu er ook raadsleden in het algemeen bestuur kunnen 
worden benoemd. Toch vindt hij eenmaal per vier jaar het werkplan samenstellen en eenmaal per jaar een 
terugkoppeling vanuit het dagelijks bestuur wat aan de magere kant. Hij ziet geen reden om de raad op te 
roepen om tegen deze gemeenschappelijke regeling te stemmen. 
 
De voorzitter informeert of er behoefte is aan een stemverklaring. Dit is niet het geval. 
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De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van de wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio 
Rotterdam met besluitnummer 76862. 
Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 

14. Sluiting 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Albrandswaard op 15 maart 2010 

 
De voorzitter,    De griffier,  

 
 
 
   
     Mr. H.M. Bergmann   J.C.M. Hagenaars 
 


