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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering waarin, zoals hij aangeeft, een volle inhoudelijk belangrijke agenda 
wordt behandeld en heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer 
Zevenbergen. Voor hij overgaat tot vaststelling van de agenda wil hij nog weten of er initiatiefvoorstellen of 
moties zullen worden ingediend. 
De heer Goedknegt zegt aan het eind van de vergadering een motie in te dienen rond de 
centrumontwikkeling Rhoon.  
De heer Polder heeft over hetzelfde onderwerp vragen gesteld en stelt voor separaat hiervoor een 
agendapunt op te nemen of deze vragen samen met de motie te behandelen bij de vragenronde. 
Verder heeft hij een vraag over de grondexploitatie Centrumontwikkeling Poortugaal, Overhoeken III en 
Don Bosco. 
Hij kan instemmen met geheimhouding van de cijfers maar inhoudelijk wil hij hierover nog van gedachten 
wisselen met de raad. Hij dient een ordevoorstel om inhoudelijk over de cijfers in beslotenheid te 
vergaderen en het besluit in openbaarheid te nemen.  
De voorzitter vraagt of de heer Goedknegt de motie kan voorlezen. De motie wordt aan het eind van de 
vergadering bij agendapunt 12 besproken en voorafgaand wordt een schorsing ingelast.  
De behandeling van ingediende vragen vindt lopende de vergadering plaats.  
Op verzoek van het presidium wordt het stuk over het controleprotocol 2009 geplaatst op de lijst van 
hamerstukken en het handhavingsarrangement APV verplaatst naar agendapunt 11.  
Het stuk over de grondexploitatie centrumontwikkeling Poortugaal, Overhoeken III en Don Bosco wordt 
verplaatst naar agendapunt 13 en in het besloten deel van de vergadering behandeld. De agenda wordt 
vervolgens vastgesteld. 
De voorzitter deelt tot slot mede dat er een lijsttrekkersdebat staat gepland in de raadzaal op maandag 1 
maart 2010 om 20.00 uur. Een flyer wordt aan allen uitgereikt. Een ieder is van harte uitgenodigd. 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Betreft Vergadering gemeenteraad 
Datum vergadering Maandag 22 februari 2010 

Aanwezig De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter; 
De heer J.C.M. Hagenaars, interim griffier; 
Mevrouw E. Meijers, assistent griffier; 
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn, wethouder; 
De heren R.C.S. van Praag en C.J. van Toornburg, wethouder; 
De heren R.F.A.C.M. van Meijbeek, M.C.C. Goedknegt en R. Moret (VVD); 
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff, R. Moerman en mevrouw P.B. 
Rooimans (PvdA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
De heren R. de Jongh en H. Linssen (CDA); 
De heren A.A. Kweekel en B.G. Euser en de dames M. Rombout en E.L. Smit en 
A.L. Steekers (EVA); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe en de heren H. Ender en R. Polder (NAP). 

Afwezig met 
Kennisgeving  

De heer L. Zevenbergen (VVD).  

VERSLAG  
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 De voorzitter geeft aan dat zich twee personen hebben aangemeld. Hij geeft mevrouw Vlasblom als eerste 
het woord. 

 Mevrouw Vlasblom: Goedenavond voorzitter, dames en heren, 
 U kent mij als Wil van de Stichting Welzijn Jongeren Albrandswaard (SWA). Er ligt een periode achter u 

om over na te denken. Wat hebben wij met de jeugd van Albrandswaard gedaan? Er is wederom veel 
ellende, ze lopen weer op straat en maken er een bende van. Je kunt ze dit niet kwalijk nemen want ze 
zijn door de gemeente uit hun honk verjaagd. Het enige wat ze hadden om bij elkaar te kunnen zijn. Trots 
hoeft u dus niet te zijn op het Jeugd- en jongerenbeleid. De rechter bepaalde zelfs dat de gemeente aan 
SWA nog 98.000 euro achterstallige subsidies moet betalen. Het subsidiebedrag van Wezelijn was bij 
lange na geen 220.000 euro zoals aangegeven door de wethouder. 
De jeugd van Wezenlijn heeft daarentegen het bedrag dat ze voor ontwikkelingshulp bij elkaar hadden 
gewerkt besteed aan verbetering van de leefomstandigheden van geestelijk en lichamelijk gehandicapte 
kinderen, zoals toiletten en douches, handdoeken, een kunstbeen en schoolboeken. Een prachtproject!! 
Ondanks dat de toenmalige wethouder ons project Gambia weggaf (dit is nu Bali) staat BaseLine SWA via 
de media zelfs op de kaart in Bali en Australië.  
Voor de sportclubs Portland en Rhoon, die geen subsidie krijgen, heeft SWA matten gekocht om landelijk 
wedstrijden te kunnen spelen. In Poortugaal is geïnvesteerd in middelen om de leefomstandigheden van 
meervoudig gehandicapte kinderen te optimaliseren. Het gaat om onze jeugd en daar moeten we trots op 
zijn. We hopen dat er na de verkiezingen een bestuur komt dat voor de jeugd gaat en hen geeft wat ze 
toekomt. Laat SWA niet alleen buiten, maar óók in Albrandswaard op de kaart staan. Ieder kind heeft 
rechten. Wij wensen u daarbij veel wijsheid toe. SWA, Wil Vlasblom en An Mienkhorst. 

 Mevrouw Vlasblom overhandigt de voorzitter van de raad een fotoboek van Baseline. 
 
  
 De heer Bruls spreekt namens de brandweer over de ontwikkelingen binnen het korps. De overgang naar 

de Veiligheids Regio Rijnmond (VRR) is volgens hem niet probleemloos verlopen. Belangrijke afspraken 
uit het overdrachtsdossier van de VRR zijn niet nagekomen. Het korps moet volledige voldoen aan de 
vereisten welke gelden voor de beroepsbrandweer. De heer Bruls: Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
aannamebeleid van nieuw personeel. De dienstbus die in september 2009 zou worden geleverd is nog 
niet gearriveerd. Dit is voor ons vervelend maar wij willen de raad hier niet mee belasten. Wel moeten wij 
melden dat er door de VRR zeer concrete plannen zijn gemaakt om een belangrijke afspraak uit het 
overdrachtdossier te schrappen. Onze tweede tankautospuit (tas) wordt uit onze kazerne en 
verzorgingsgebied wegbezuinigd. Dit is bijzonder onverstandig. De VRR toont zich hiermee niet alleen een 
onbetrouwbare partner, maar deze maatregel is ook uit oogpunt van veiligheid onverantwoord te noemen. 
De bedrijfsbrandweer van Delta psychiatrisch centrum wordt opgeheven waardoor er 150 uitrukken extra 
per jaar voor rekening van ons korps zullen komen. Het aantal uitrukken neemt hierdoor met 80% toe. 
Deze belasting is zowel voor onze mensen als ons materieel (één tas) erg hoog. In het nieuwe 
spreidingsplan is er in Zuid geen vrijwilligersdeel meer. Hierdoor zal er vaker een beroep op ons worden 
gedaan om in Rotterdam bijstand te verlenen. De dekking in Albrandswaard is hiermee weg, omdat wij 
over slechts één tas beschikken. Dit geldt ook wanneer de kazernes van zuid ook zijn ingezet en voor 
structureel oefenen om de bekwaamheid op peil te houden. 
We rukken ook uit voor hulp bij reanimatie, omdat op de inzet van ambulances is bezuinigd. Wanneer het 
materieel ontbreekt, zijn de overlevingskansen van de in nood verkerende persoon bijzonder laag. Het 
trieste resultaat is dat het algemene veiligheidsniveau in Albrandswaard drastisch afneemt en dat in een 
gebied waar een hoge concentratie risicovolle factoren aanwezig is. De veiligheid is in het geding. 
Onze mogelijkheden zijn beperkt als ons de middelen worden ontnomen voor een adequate inzet voor 
onze gemeente. VRR kost de burgers dus meer geld maar biedt hen een gehalveerde veiligheid. Deze 
kaalslag moet een halt worden toegeroepen. Wij nodigen u graag uit in onze kazerne om vragen naar 
aanleiding van dit verhaal te beantwoorden. Hartelijk dank voor uw aandacht. 

  
De heer Euser vindt het verhaal van de brandweer buitengewoon zorgelijk en zegt dat deze zaak in het 
licht van de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de gemaakte afspraken terecht bij de raad 
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wordt neergelegd. Hij neemt de uitnodiging graag aan. Hij begrijpt dat behoud van de tas het belangrijkste 
onderwerp is voor de brandweer en speelt de vraag door naar de portefeuillehouder. Zowel de oude als de 
nieuwe raad is zeer geïnteresseerd in zijn visie. 
De heer Goedknegt voelt zich overvallen. Dit baart hem zorgen. Hij wil dan ook in een memo bijgepraat 
worden over hoe de discussie binnen de VRR zich nu verhoudt. Verder vraagt hij de visie van het college 
over hoe het door de raad gewenste niveau gehandhaafd kan worden. Dit kan dan in discussie bij het 
mogelijk wegvallen van Delta bedrijfsbrandweer worden meegenomen. Hij is niet van plan iets in te 
leveren van wat is afgesproken en wil dat het geraamde bedrag in de begroting gehandhaafd blijft. 
De heer Van Wolfswinkel ervaart de betrokkenheid van de inspreker bij de gemeenschap van 
Albrandswaard als positief. De fractie koestert de brandweer. Hij adviseert de heer Bruls er samen met de 
burgemeester uit te komen. De raad is volgens hem duidelijk geweest richting brandweer. 
De voorzitter meldt dat in april alle burgemeesters uit de VVR-regio bij elkaar komen om voorstellen te 
bespreken en te bekijken of er moet worden geïnvesteerd of bezuinigd. M.b.t. het verhaal over de tas geeft 
hij aan dat er toezeggingen in de raad zijn gedaan dat deze hoe dan ook wordt behouden. Er is in de 
begroting een bedrag van 360.000 euro opgenomen. Het woord is aan de raad. Wat hem betreft is dit 
momenteel geen discussiepunt.  
De voorzitter zegt de raad toe deze zo spoedig mogelijk te informeren over de discussie binnen de VVR. 
Omdat dit recent is besproken heeft hij hier alleen met de commandant over gesproken maar hij heeft nog 
geen gelegenheid gehad de raad te informeren. 
 

3. Het vragenhalfuur 
De voorzitter geeft de NAP het woord. 
De heer Polder heeft een vraag over werk, inkomen en zorg en leest deze voor (zie bijlage). 
De heer van Toornburg zegt dat de gang van zaken te maken heeft met de fusie van het CWI met het 
UWV vorig jaar. Het kantoor aan de Slinge is gesloten waardoor het dichtstbijzijnde UWV-kantoor voor 
Albrandswaard dat op de Dwarsdijk in Rotterdam is. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een 
bijstandsuitkering moet voor de intake naar dit UWV-kantoor omdat de wettelijke uitvoering van de 
regelingen bij deze organisatie is neergelegd. Het gaat dus om een autonome organisatie waar de 
gemeente geen invloed op heeft. Wanneer iemand geïndiceerd is kan hij de bijstandsuitkering aanvragen 
bij Sociale Zaken in Ridderkerk. De gemeente heeft dus niets ondergebracht bij gemeente Rotterdam en 
er zijn geen kosten aan verbonden. Het gaat om inschrijving als werkzoekende en niet om het aanvragen 
van een bijstandsuitkering of het daarbij behorende begeleidingsproces. Het verstrekken van voorschotten 
is niet aan de orde. Op de vraag van mevrouw Steekers of kantoor Spijkenisse is overwogen antwoord de 
heer Toornburg dat Albrandswaard onder Rotterdam valt. 
De heer Polder stelt zijn vragen over AH. (zie agendapunt 12). 
De heer Van Praag zegt dat het college een reactie heeft gegeven middels een brief van vrijdag jl.  
Het resultaat is per mail verzonden. De ondernemer heeft hierop de raad verzocht vanavond een besluit te 
nemen. Op de behandeling van dit stuk loopt hij niet vooruit. De ondernemer heeft de gemeente niet 
aansprakelijk gesteld. De inzet van het college is overgaan tot verwerving van het pand Dorpsdijk 106. Er 
is regelmatig voornamelijk contact geweest tussen de wethouder en de adviseur van de ondernemer over 
wat men van elkaar kan en mag verwachten. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende brief waarin de 
raad wordt gevraagd een besluit te nemen.  
De heer Polder stelt zijn vragen over de stempassen (zie bijlagen). 
De voorzitter zegt dat de kandidatenlijsten deze week worden bezorgd. Het was de bedoeling deze 
gelijktijdig met de passen te bezorgen maar dit was bij TNT niet mogelijk, omdat het om 8000 stempassen 
en 10.000 kandidatenlijsten ging. Mocht iemand geen lijst hebben ontvangen dan kan hij de website 
raadplegen, deze inzien op het gemeentehuis of er een afhalen. Mensen kunnen de informatie ook 
nalezen op de gemeentepagina in de Schakel van deze week. 
Mevrouw Steekers wil de vraag over de paspoorten laten vervallen. Zij stelt haar vragen over het 
gescheiden inzamelen van afval (zie bijlagen). 
De heer Van Praag heeft al veel ervaring op kunnen doen met verschillende afvalstromen en zegt dat de 
gemeente het in vergelijking met regiogemeenten goed doet. Op het milieuscheidingsstation houdt men 
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zich aan de regels. Hierop vindt controle plaats. Bij het verwisselen van containers in combinatie met veel 
afvalaanbod kan het voorkomen dat sommige afvalsoorten in dezelfde bak worden gedeponeerd. Dit 
voorkomt dat burgers terugkomen om het voor een tweede keer aan te bieden. Hij benadrukt dat dit zich 
slechts zeer incidenteel heeft voorgedaan. Om mevrouw Steekers meer duidelijkheid te geven in de 
materie stelt hij voor om gezamenlijk de situatie op het station te gaan bekijken en hiervoor een afspraak 
maken.  
Bij plastic gaat het om een landelijke inzamelingsactie die loopt tot 2011. De korte looptijd is landelijk 
aanleiding geweest om hier niet extra in te investeren. Bovendien is onzeker of het afval tegen het nu 
geldende tarief aan de huidige afnemer kan worden gesleten. Als de regeling wordt gecontinueerd of een 
structureel karakter krijgt, overweegt de gemeente het plaatsen van ondergrondse containers. De 
tijdelijkheid van de maatregel is aanleiding om gebruik te maken van de containers van de landelijke 
campagne. Hij deelt de mening dat deze het straatbeeld niet verfraaien. 

 
4. Vaststelling verslagen 

De voorzitter zegt dat het verslag van 25 januari 2010 op een aantal punten herschreven moet worden.  
De verslagen van de Carrousels van 1/2/2010 en 8/2/2010 worden unaniem vastgesteld. 

 
5. Ingekomen stukken raad 

De voorzitter constateert dat alle fracties de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vaststellen. 
 
6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 

De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan een stemverklaring. 
 
7. Hamerstukken 
 De voorzitter vraagt of er behoefte bestaat de besluitvorming per item te laten plaatsvinden. Dit blijkt niet 

het geval te zijn en de raad gaat unaniem, met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen, 
akkoord met: 
 aanschaf sneeuwschuiver; 
 beslissing op bezwaar planschade; 
 toewijzen frequentie radio President/Hoogvliet; 
 controleprotocol 2009; 
 vaststellen bestemmingsplan bedrijventerrein Portland-Noord; 
 benoeming mevrouw M.J. van Ravesteyn als lid van de Rekenkamercommissie. 
Mevrouw Van Ravesteyn is niet aanwezig, haar kan geen boeket worden overhandigd. 
 

8. Debat op verzoek van alle fracties over verlengen en vestigen gemeentelijk voorkeursrecht 
Landschapspark Buytenland 
De voorzitter zegt dat er twee besluiten voorliggen, namelijk over de vestiging en over de verlenging van 
het voorkeursrecht en geeft de heer Wolfswinkel als eerste het woord. 
De heer Van Wolfswinkel denkt dat het mogelijk moet zijn het bestemmingsplan met uitwerkingsvarianten 
vast te stellen in de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling. Hij dankt de wethouder voor 
zijn voorstel over het voorkeursrecht. Het voorstel is volgens hem een vervolg van de in de commissie 
Ruimte en Wonen gedane toezegging. Zijns inziens kan dit voorstel dan ook niet separaat van het 
bestemmingsplan worden vastgesteld.  
De heer De Jongh geeft aan het bestemmingsplan vandaag niet vast te kunnen stellen gelet op het feit dat 
het beantwoorden van de ingediende zienswijzen om een zorgvuldige afhandeling vraagt. Het CDA houdt 
vast aan de in de vergadering van september 2009 gestelde reële voorwaarden. Het CDA kan daarom de 
verlenging accorderen maar niet het nieuw te vestigen voorkeursrecht. Dit kan wat hem betreft alleen in 
combinatie als de nieuwe raad het bestemmingsplan definitief vaststelt. 
De heer Euser zegt dat EVA destijds tegen het vestigen van het voorkeursrecht was, zodat het consistent 
is deze lijn voort te zetten. Echter als het voorkeursrecht niet wordt verlengd en dit daarna niet meer kan, 
stemt de fractie in met verlenging. De totstandkoming van de uitbreiding trekt een zware wissel op de 
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zorgvuldigheid. Hij krijgt de indruk dat men de Provincie ter wille wil zijn ten koste van direct betrokkenen. 
De bewoners staan hem nader dan Koningskade in Den Haag. Hij wil daarom zowel het standpunt van 
andere fracties als de beantwoording van de wethouder afwachten. 
De heer Polder vindt het een lastig besluit en zoekt naar argumenten om ermee in te kunnen stemmen. De 
PvdA is steeds tegen het vestigen van het voorkeursrecht geweest. De bedoeling is grondspeculatie tegen 
te gaan, daarom is het zijns inziens een rare constructie dat de overheid de prijs bepaalt. Om het plan 
goed uit te voeren is vertrouwen en samenwerking nodig en daar knaagt het. De fractie twijfelt eraan of 
met het vestigen of hervestigen van een voorkeursrecht er wel voldoende basis is voor het opbouwen van 
vertrouwen. Voor een gedegen beslissing over de uitbreiding is veel te weinig tijd ingeruimd. De fractie is 
nog zoekend omdat de kwestie van het vertrouwen voor de fractie erg zwaar weegt. 
De heer Goedknegt zegt dat er niet om de inhoud maar om het late tijdstip tijdens de Carrousel geen 
besluit is genomen. Qua consistentie van beleid kunnen we niet anders dan vandaag een besluit nemen 
over de verlenging omdat het niet fair is om het voorkeursrecht eraf te halen voor degene die onder de wet 
al verkocht hebben. Voor de uitbreiding zijn een aantal andere overwegingen van belang. Een wet 
voorkeursrecht komt dreigender over op inwoners dan het formeel is, maar men heeft er wel mee te 
maken. Daarnaast is het bestemmingsplan dusdanig gevorderd dat het duidelijk is wat met delen van het 
gebied gaat gebeuren en bovendien liggen er nog zienswijzen die behandeld moeten worden. Voor 
uitbreiding nu ontbreken nut en noodzaak, zeker gezien de in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplanwijziging waarover de raad in april een besluit neemt. 
De heer Van der Graaff dankt het college voor de heldere notitie. Hierin staat klip en klaar wat het 
voorkeursrecht is en wat het beoogt. Er is geen relatie met onteigening of de bestemming. Het is een 
defensief instrument om zaken niet uit handen te laten spelen door speculanten. Hij sluit zich aan bij de 
VVD op het punt dat er oog moet zijn voor de emotie en dat is goed. Belangrijk voor de raad is dat de 
ontwikkeling van het Landschapspark gebeurt volgens de Albrandswaardse variant. Op het moment dat je 
hetgeen dat is gevestigd niet verlengt, neemt de Provincie het over. De route is duidelijk, alles in eigen 
hand houden. De raad snijdt zich in de vingers als hij de wet voorkeursrecht nu niet verlengt. De fractie 
stemt hiermee in. Het vestigen van het voorkeursrecht is nu prematuur omdat de raad half april 2010 een 
besluit neemt over vaststelling van de bestemmingsplanwijziging. Deze periode is te overzien, zodat de 
fractie hierover nu geen besluit zal nemen. 
De voorzitter geeft wethouder Van Praag het woord voor de beantwoording in eerste termijn. 
De heer Van Praag kan zich indenken dat het vestigen van de Wet voorkeursrecht mensen treft en veel 
emoties losmaakt omdat het om eigendommen van inwoners gaat. De raad praat daarnaast al lang over 
het bestemmingsplan. Dit zou in februari in de raad worden behandeld maar de behandeling is uitgesteld 
vanwege het grote aantal zienswijzen dat is ingediend. Wanneer dit niet was gebeurd, had nu niet over het 
voorkeursrecht gesproken hoeven worden. Nu dit in februari 2010 afloopt moet het middels verlenging 
worden veilig gesteld. De wethouder is blij dat de raad wil overgaan tot verlenging van het bestaande 
voorkeursrecht. Hij onderschrijft dat het vestigen van het voorkeursrecht om zorgvuldigheid vraagt. De 
raad is hier geen voorstander van. Hij zegt dat het college wel voorstander is maar ontkent hiermee de 
Provincie naar de mond te willen praten. Vestiging heeft een aantal zwaarwegende argumenten in zich die 
de gemeente tot voordeel strekken. Een belangrijk argument is dat hiermee alle partijen gelijk worden 
getrokken. De raad kiest nadrukkelijk voor de Albrandswaardse variant. Het is dus van belang de regie in 
handen te houden. Niemand zit te wachten op derden die zich ertussen gaan wringen. Om te komen tot de 
gewenste variant zijn partijen in het gebied hard nodig maar ook het vertrouwen. Daarom is het van belang 
zorgvuldig te werk te gaan.  
Ondanks dat hij kennis heeft genomen van de argumenten om tegen het voorstel te stemmen haalt hij het 
voorstel niet van tafel. Het blijft op de agenda omdat voor het college het beginsel 'gelijke monniken gelijke 
kappen' een zwaarwegende overweging is. Het besluit ligt dus voor en het is aan de raad om daar wel of 
niet voor te kiezen. 
De heer Van der Graaff stelt als ordevoorstel voor om het besluit over het vestigen van de nieuwe delen 
van het voorkeursrecht van de agenda af te voeren. Als toch iedereen tegen gaat stemmen kun je het 
beter van de agenda afhalen. 
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. 
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De heer Van Wolfswinkel vindt het een goed voorstel omdat het anders zijn geloofwaardigheid verliest. 
De heer Polder vindt het interessant om te weten wie voor en wie tegen stemt. 
De heer Euser vraagt om een schorsing.  
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 
De voorzitter heft om 21.25 uur de schorsing op en heropent de vergadering. Daarna geeft hij de heer 
Euser het woord. 
De heer Euser zegt dat na beraad de fractie het voorstel volgt. 
De heer De Jongh zegt ook mee te gaan met het ordevoorstel van de heer Van der Graaff om het punt 
van de agenda te halen. 
De heer Van Wolfswinkel is blij dat de meerderheid van de raad het ordevoorstel volgt en kan er ook mee 
instemmen. 
De heer Polder vindt het goed als het van de agenda gaat, omdat nu duidelijk is hoe de stemming ligt. 
De voorzitter leest het voorstel voor:  
Hij constateert dat er bij dit agendaonderdeel alleen nog het besluit rondom het voorkeursrecht 
Landschapspark betreffende de verlenging, besluit 76509, ligt en vraagt of er behoefte aan een tweede 
termijn bestaat. 
De heer Polder heeft een vraag aan de VVD. In eerste instantie heeft hij aangegeven nog op zoek te zijn 
naar argumenten. Als er al verkocht is, ontstaat er een rechtsongelijkheid. Weet de heer Goedknegt of er 
al gronden zijn verkocht?  
Hij onderschrijft het argument om aan het roer te blijven en constateert rechtsongelijkheid die ontstaat ten 
opzichte van de situatie een jaar geleden. Wat volgens hem wel doorspeelt in de discussie is het 
vertrouwen en daar moet hard aan gewerkt worden. Hij zegt niet gevoelig te zijn voor het dreigement van 
de Provincie. Zijn fractie stemt voor de verlenging. 
De heer Goedknegt heeft begrepen dat er inmiddels in dat gebied gronden zijn verkocht, maar dat de heer 
Polder de vraag beter aan het college kan stellen. 
De voorzitter zegt dat er nog een vraag voor hem open staat. 
De heer Van Praag bevestigt het antwoord van de heer Goedknegt dat er gronden zijn verkocht. 
De voorzitter stelt voor over te gaan tot besluitvorming over dit onderwerp en inventariseert of er behoefte 
bestaat aan een stemverklaring. 
De voorzitter constateert dat er geen stemverklaringen binnen zijn gekomen en gaat over tot de stemming. 
Het besluit 76509 wordt unaniem aangenomen. 
 

9. Debat op verzoek van alle fracties Algemene subsidieverordening Albrandswaard 
De voorzitter geeft in eerste termijn de heer Polder het woord. 
De heer Polder zegt nog vragen te hebben over de verordening. Een overzicht van de subsidieontvangers 
en bedragen is nog niet ontvangen. Ook is niet duidelijk wat de consequenties zijn voor verenigingen en 
clubs. Hij zegt veel reacties te hebben ontvangen van inwoners waar hij niet vrolijk van wordt. Omdat er 
gekort wordt op subsidiebedragen raken vrijwilligers gedemotiveerd en haken af. De fractie wil deze 
verordening dus niet behandelen en pas weer op de agenda zetten wanneer alle consequenties duidelijk 
zijn, de vragen beantwoord zijn en een nieuwe gemeenteraad is aangetreden. 
De heer Goedknegt zegt vragen te hebben gesteld maar er is slechts op een vraag antwoord gekomen.  
Hij heeft nog geen antwoord op de vraag wat dit regime voor financiële consequenties heeft voor 
subsidievragers en wil hier duidelijkheid over. Daarnaast onderschrijft hij het belang van een goede 
subsidieverordening en de verbeterslag die gemaakt wordt ten aanzien van de verantwoording.  
Tot slot wil hij weten wat de gevolgen zijn voor aanvragers als deze verordening vanavond niet wordt 
behandeld. 
De heer Van der Graaff hoort graag van de wethouder wat er gebeurt als dit onderwerp vanavond niet 
wordt behandeld. Heeft dit gevolgen voor aanvragen? Hij gaat ervan uit dat er vanavond wel een besluit 
wordt genomen. Het subsidiebeleid wordt anders te laat in het jaar vastgesteld om op korte termijn 
effecten te kunnen hebben. De PvdA dient een amendement in. Het heeft te maken met de evaluatie over 
een jaar. Hij vindt het bijzonder dat niet de hoogte van het subsidiebedrag bepalend is maar het karakter 
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van de instelling. Het is logisch dat de subsidieontvanger verantwoording aflegt maar dit zou niet voor elk 
bedrag moeten gelden. Over het bedrag kan gediscussieerd worden, dit is dan ook het uitgangspunt. 
Hij dient een amendement in om de verordening dusdanig te wijzigen dat er twaalf maanden na ingang 
van de verordening een evaluatiemoment wordt ingelast dat ook in de raad wordt besproken. Bekeken kan 
dan worden of wat door de Rekenkamercommissie is aangereikt ook is uitgevoerd en of het voorliggende 
besluit aanpassing behoeft. 
De voorzitter geeft het amendement letter A en leest het voor. 
De heer Van Wolfswinkel zegt dat de verordening een vereenvoudiging voor het verkrijgen van subsidie 
moet inhouden voor verenigingen die draaien op vrijwilligers. Hij ziet in dit licht geen noodzaak de 
behandeling van de wijziging uit te stellen.  
Hij begrijpt de motivatie om verhoogde subsidiebedragen voor Oranjevereniging Rhoon en Harmonie 
Bonaventure niet door een accountant te laten controleren. Er blijft dan weinig van over. Hij adviseert de 
wethouder de motivatie te vermelden en de rechtsongelijkheid tussen de 10.000 en 5000 euro aan te 
geven. Op die voorwaarden kan CU/SGP akkoord gaan. Het vindt dat de conclusies uit het rapport van de 
Rekenkamer op dit punt besproken moeten worden en meegenomen in de evaluatie. 
De heer De Jongh zegt dat er bij het CDA nog een aantal vragen leven. Hoe staan organisaties die 
subsidieafhankelijk zijn tegenover deze verordening? Veel vragen en opmerkingen zijn inmiddels verwerkt, 
daarvoor dank. Er ontbreekt nog een voorbeeldberekening. Kan de wethouder aangeven hoe dit zit en is 
het mogelijk de verordening vast te stellen zonder berekeningen? Hij vindt het amendement van de PvdA 
en goede zaak en sluit aan bij de woorden van de heer Wolfswinkel over het Rekenkamerrapport. 
Mevrouw Rombout zegt dat van de op 5 oktober gestelde vragen er nog veel onbeantwoord zijn. De 
toegezegde proefberekeningen zijn nog niet ontvangen. Zij vraagt of de uitvoeringsregels aan de raad 
worden gestuurd. De vereenvoudiging wat betreft kleinere verenigingen is een goed streven maar of dit 
ook gaat werken hangt af van de proefberekeningen. Voor grotere organisaties geldt een 
prestatiefinanciering. Wat zijn de consequenties en wat vinden de organisaties hiervan? Zij maakt zich 
minder zorgen over de verantwoording omdat met organisaties gesproken gaat worden. Zij constateert dat 
helaas de belangrijke tips met betrekking tot de evaluatie niet zijn meegenomen in het voorstel.  
De heer Van Toornburg zegt dat de verordening is opgesteld om de uitvoering te vereenvoudigen. Het 
voorstel biedt een uitgangspunt om de regeldruk te verminderen. Als deze niet in behandeling wordt 
genomen blijft de bestaande verordening van kracht en blijft de zaak zoals die nu is. Het biedt wel tijd om 
zaken verder uit te zoeken en wensen die de fracties hebben aangegeven hierin mee te nemen. De grens 
van 10.000 euro ligt in de sfeer van verantwoording. Wanneer de aanvraag binnen het prestatieregime valt 
is een accountantsverklaring vereist. Het gaat hier om drie organisaties die hoge kosten voor de 
onderbouwing van de verantwoording moeten maken. Het is goed om kritisch naar het rapport van de 
Rekenkamer te kijken. Veel vragen gaan over de doorberekening. Deze kunnen pas worden opgesteld 
wanneer de kaders zijn vastgesteld en de uitvoeringsregels hierop aangepast. Een proefberekening kost 
veel tijd en dan wordt de datum 1 april 2010 niet gehaald. Het is momenteel een worsteling met 
tijdschema’s. 
Het is de bedoeling met alle subsidievragers persoonlijk te spreken over de consequenties.  
Zodra de proefberekeningen klaar zijn, worden deze naar de raad gezonden. Als de beleidskaders zijn 
vastgesteld kan worden doorgegaan.  
De heer Goedknegt vindt het vreemd dat de regeling vastgesteld moet worden alvorens er berekeningen 
kunnen worden gemaakt. Kan er niet met een casus worden bekeken wat doorberekening betekent?  
De heer Van Wolfswinkel zegt dat er met Buurtpreventie afspraken zijn gemaakt over het subsidiebedrag. 
Gaat dat volgens de nieuwe of de oude verordening? Welke kaders krijgen ambtenaren mee om te 
onderhandelen met organisaties? Verder is hij benieuwd of er bij de voorbereiding van de begroting inzicht 
wordt gegeven welke organisaties subsidie krijgen en hoeveel. 
Mevrouw Rombouts vraagt zich hetzelfde af. Vijf maanden geleden is er een toezegging gedaan op dit 
punt en nu blijkt dit niet zo te zijn. Dat is jammer. Zij wil dat de wethouder nader ingaat op de 
proefberekeningen. Wat houden deze met de nieuwe verordening nou precies in? Is het denkaar dat 
verenigingen in de nieuwe situatie heel erg omlaag of omhoog gaan in subsidie en heeft dat 
consequenties voor de manier van berekenen en de wijze waarop de verordening worden uitgevoerd? 
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Waarom kan dat niet zonder vaststelling worden berekend? Zij zegt dat het goed zou zijn eerst goed na te 
denken alvorens tot vaststelling te besluiten.   
De heer De Jongh vraagt of hij het goed begrijpt als hij zegt dat er veel subsidieaanvragen zijn en dat het 
maken van proefberekeningen veel tijd kost. Dit wordt bevestigd. Is het uitgangspunt dat elke aanvrager 
een vergelijkbaar bedrag krijgt met dat van het jaar daarvoor? 
De heer Polder merkt op dat er kennelijk gesproken wordt over subsidieaanvragen en -bedragen. Als er 
een proefberekening wordt gemaakt dan wil hij weten wat dit op grond van de nieuwe verordening voor 
consequenties heeft. En wat zijn de gevolgen voor verenigingen die al subsidie hebben ontvangen op 
grond van de oude regeling?  
De heer Van Toornburg zegt dat vaststelling binnen het beleidskader een basis is om de 
doorberekeningen met subsidievragers te bespreken. Op basis van de proefberekening kan er dan een 
besluit worden genomen de verordening vast te stellen. De uitkomst van de proefberekening laat zien of er 
meer of minder subsidie zal worden ontvangen. Hij kan een lijst van subsidieontvangers afgeven. De 
kaders voor onderhandeling zijn vastgesteld in de vigerende verordening. Hij voegt eraan toe dat het gaat 
om subsidies voor 2010 die in 2009 zijn aangevraagd. Hij zegt nog met alle subsidieaanvragers om de 
tafel te gaan zitten om hen te informeren waar ze rekening mee moeten houden. Over Buurtpreventie is 
niet meer bekend dan dat deze organisatie is uitgenodigd voor een gesprek. Hij begrijpt de onrust niet. 
De voorzitter vraagt of behoefte bestaat aan een tweede termijn. 
De heer Van der Graaff verzoekt om een schorsing. 
De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 
 
De voorzitter heft de schorsing op en heropent de vergadering. Hij geeft de heer Van der Graaff het woord. 
De heer Van der Graaff zegt dat de reden van schorsing was dat niet helder was waar het om ging. Hij 
verzoekt de wethouder om nogmaals kort en bondig uiteen te zetten datgene dat besloten moet worden. 
De heer Van Toornburg zegt dat hij heeft begrepen dat het erom gaat of de subsidievragers wel of niet 
worden benadeeld. Het is de bedoeling dat niet één subsidievrager minder subsidie krijgt zodat de 
verordening kan worden vastgesteld. Op basis van de uitvoeringsregels wordt er gezocht naar maatwerk. 
Per individueel geval wordt gekeken hoe dit het beste bereikt kan worden. Wanneer er nadelige zaken 
boven komen, vindt reparatie in het overgangsjaar plaats. Voor het college en voor de raad is het een 
voordeel dat er nu verantwoording wordt afgelegd van de budgetsubsidies. De verordening wordt 
vereenvoudigd. Hij vindt het amendement een goed amendement en beveelt het dan ook aan. 
Wel met de aantekening dat 2011 het eerste subsidiejaar is. Dit wordt in 2012 geëvalueerd.  
Het niet in behandeling nemen van het stuk is een optie. Dit kan dan in een latere carrousel worden 
besproken. De consequentie is wel dat alles een jaar opschuift omdat er dan onvoldoende tijd rest om de 
subsidievragen in te dienen voor 2011. 
Mevrouw Rombout zegt dat het erom gaat het doel dat wordt beoogd met deze subsidieverordening te 
halen en dat het voor kleine organisaties eerlijker en transparanter wordt. Zij heeft nog geen antwoord op 
de vraag hoe wordt omgegaan met de prestatiefinanciering van grotere organisaties en wat de 
consequenties zijn. Ze wil dat er overleg gevoerd wordt met deze organisaties en antwoord op de vraag 
hoe dit beleid gaat leiden tot een eerlijker, transparanter subsidiebeleid. Het uitvoeringsbesluit moet 
gelijktijdig met de verordening worden vastgesteld. Zij begrijpt de volgtijdigheid niet en zal als gevolg 
daarvan tegen stemmen. 
De heer Goedknegt vraagt wanneer de uitvoeringsregels bekend zijn en op welk moment dit voor 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Met andere woorden: wanneer is er duidelijkheid voor de 
subsidievragers? Als de raad hierover geen duidelijkheid heeft, is het ook niet mogelijk betrokkenen juist 
en volledig te informeren. Hij ontvangt hierover graag nadere informatie. 
De heer van Wolfswinkel zegt dat de wethouder garandeert dat niemand erop achteruit gaat. Er ligt een 
taakstelling waarbij landelijk 34 miljard bezuinigd moet gaan worden. Hoe denkt hij dit dan waar te kunnen 
maken? Hij vindt de uitspraak van de wethouder onverstandig. Gaat de wethouder ondanks de 
bezuinigingen automatisch repareren? Hij stelt voor het besluit een jaar uit te stellen.  
De heer Van der Graaff zegt duidelijkheid te hebben gekregen. Enerzijds wordt gesproken over een 
subsidieverordening en anderzijds over uitvoeringsregels. De verordening moet worden vastgesteld 
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alvorens de uitvoeringsregels kunnen worden geformuleerd. Hij vraagt de wethouder of het de bedoeling is 
dat het vaststellen van deze verordening niet leidt tot een ander subsidieregime, maar dat het niet 
uitgesloten is dat financiële gevolgen in het kader van de crisis dan wel andere afspraken met instellingen 
wel kunnen leiden tot aanpassing van de subsidie. Zijn uitleg is dat het vaststellen van de 
subsidieverordening niet de grondslag is voor wijziging van de subsidiehoogte maar andere 
ontwikkelingen kunnen dat natuurlijk wel zijn. De garantie is dat deze verordening, het voorliggende 
besluit, in ieder geval niet tot consequentie heeft dat subsidiehoogtes zoals ze in het verleden golden 
vanaf nu anders zijn, maar dat laat onverlet dat er andere ontwikkelingen kunnen zijn die daarop wel 
invloed hebben, maar dat staat los van dit besluit. Hij hoopt dat het dit goed heeft begrepen. 
De heer Van Toornburg zegt dat de uitleg van de heer Van der Graaff helemaal correct is.   
De voorzitter vraagt of de financiële consequenties er alleen zijn wanneer het subsidiebedrag door de raad 
om wat voor reden dan ook lager wordt vastgesteld. De berekeningen op basis van het huidige budget 
komen bij deze verordening met uitvoeringsregels, welke overigens nog door het college moeten worden 
vastgesteld, eigenlijk op hetzelfde bedrag uit. Het is alleen eenvoudiger aan te vragen en eenvoudiger af 
te rekenen. Dit wordt door de wethouder bevestigd. 
Mevrouw Rombout stelt dat het daar wat haar betreft niet om gaat. Haar is niet duidelijk of de 
doelstellingen zullen worden gehaald. Er zijn geen proefberekeningen en er is niet gesproken met de grote 
verenigingen over de consequenties van bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens. Zij vraagt wat het 
verlies is als het besluit vanavond niet wordt vastgesteld, als er toch garanties worden afgegeven dat er 
niets verandert. Betrokkenen zijn bovendien niet op de hoogte van de nieuwe verordening en moeten 
binnen vier weken al een aanvraag om subsidie doen. Het gaat haar om de zorgvuldigheid bij het 
implementeren van de verordening en hiervan is haar tot op heden niets gebleken. 
De heer Van der Graaff geeft aan de raad het volgende in overweging. Hij ziet de vereenvoudiging van de 
verordening als winst en dat zou juist voor verenigingen een voordeel kunnen zijn. Het besluit een jaar op 
schuiven lijkt hem geen optie. Hij is ook geen voorstander van overhaast genomen besluiten. Vandaar dat 
hij een heel subsidiejaar in het amendement heeft laten opnemen. Hij wil de verordening vaststellen en 
met de hand van de uitvoeringsregels hier uitvoering aan geven. Op het moment dat in een subsidiejaar 
blijkt dat er dingen gebeuren die niet zijn beoogd, is het aan de raad om daar passende maatregelen op te 
nemen. Hij neemt aan dat verenigingen de subsidiegrondslag tijdig doorgeven. Deze geldt voor 2011. 
Mocht de verordening niet worden vastgesteld dan geldt deze vanaf 2012. 
De heer Van Toornburg zegt dat de voornaamste consequentie voor subsidievragers is dat het een stuk 
eenvoudiger wordt, dat er verantwoording wordt afgelegd en dat verenigingen er niet op achteruit gaan. 
Er worden geen aanvraagformulieren verzonden, verenigingen moeten zelf een aanvraag indienen. Dat 
gaat volgens de nieuwe verordening. Wanneer deze vanavond niet wordt vastgesteld dan is dat voor 2011 
op basis van de oude verordening. De uitvoeringsregels en het overleg over hoe met de subsidieregels 
wordt omgegaan is bepalend.  
De heer Goedknegt stelt voor om de termijn om een subsidieaanvraag in te dienen te verlengen naar 1 juli 
2010, aangezien dit besluit geen invloed heeft op het totale subsidiebedrag. De nieuwe raad praat op 
korte termijn over dit voorstel en neemt een besluit. De portefeuillehouder praat intussen met een aantal 
grote instellingen en via de ambtelijke organisatie wordt er aan de raad een aantal proefberekeningen ter 
hand gesteld (bijv. een grote organisatie, de muziekvereniging, een sportvereniging en een willekeurige 
vereniging). Daarbij wordt een beeld gegeven van de oude en de nieuwe situatie en van de papieren die 
verenigingen hiervoor moeten invullen. In de vergadering van mei 2010 kan dan definitief een besluit 
worden genomen waarna de verenigingen tot 1 juli 2010 een subsidieaanvraag kunnen indienen. Hij 
vraagt of dit een optie is of niet. Wat hem betreft wordt hiermee duidelijkheid gegeven. 
De voorzitter geeft nog even mee dat op pagina 2 van 6 bij artikel 1.4 termijnaanvraag om 
subsidieverlening bij punt 3 staat: het college kan op verzoek van de subsidieaanvrager uitstel verlenen 
voor het indienen van de aanvraag voor een per boekjaar verstrekte budgetsubsidie tot 1 juli van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waar de activiteit plaatsvindt. 
De heer De Jongh denkt dat het voorstel van de heer Van der Graaff het beste voorstel is. De verordening 
vaststellen en voor 1 april 2010 aanvragen indienen, met een mogelijke verlenging tot 1 juli 2010. 
Hij denkt dat wat het CDA betreft dit zo vast gesteld kan worden. 
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De voorzitter sluit het debat op dit onderdeel en gaat over naar stemverklaring en besluitvorming. 
De heer Van Wolfswinkel wil dat de verordening vereenvoudiging biedt aan verenigingen. De wethouder 
heeft hem niet kunnen overtuigen. Hij kan zich vinden op het punt van vereenvoudiging van regels. Hij 
stelt voor het subsidiebeleid, het amendement samen met het Rekenkamerrapport mee te nemen bij de 
begroting 2011 en te evalueren. De fractie besluit voor te stemmen, inclusief het amendement. 
De heer Goedknegt zegt dat de argumentatie van de wethouder niet overtuigend is. Hij kan de 
stemverklaring van de heer Van Wolfswinkel volgen op het punt van de regelvermindering. Hij is blij dat de 
verantwoording wordt opgenomen en zal op basis hiervan voor stemmen. Hij houdt heel nauwlettend in de 
gaten welke effecten het heeft en behoudt zich het recht voor om in te grijpen als het de verkeerde kant 
dreigt op te gaan. 
Mevrouw Rombout zegt er niet van overtuigd te zijn of de doelstellingen welke worden beoogd met deze 
verordening worden gehaald. Omdat er ook nog niet gesproken is met de grote subsidieaanvragers zal de 
fractie tegen stemmen. 
De heer Polder zegt dat het hem duidelijk is. Mensen die vorig jaar subsidie hebben aangevraagd krijgen 
nu hetzelfde bedrag. Het argument voor de nieuwe subsidieverordening is daarmee weg en dus onnodig. 
Bovendien is niet duidelijk welk effect deze verordening op de totale subsidieaanvraag heeft. De fractie 
stemt daarom tegen en vindt het jammer dat uitstel niet mogelijk is.  
De heer Van der Graaff is van mening dat met het vaststellen van de subsidieverordening een eerste stap 
gezet kan worden voor een ander regime. De uitvoeringsregels die op basis van deze verordening worden 
geformuleerd zijn bepalend. Hij wil daar snel het resultaat van zien en heeft er het volste vertrouwen in dat 
na de periode uit zijn amendement zij voldoende informatie hebben om te kunnen bepalen of dat, wat hier 
nog onduidelijk is, feitelijk heeft plaatsgevonden of niet. Overigens is hij akkoord met de wijziging om te 
spreken over subsidiejaar in plaats van twaalf maanden. Hij heeft er ook vertrouwen in dat zaken die niet 
goed lopen gerepareerd kunnen worden. De fractie van de PvdA stemt dan ook in met het voorstel en ziet 
de discussie met vertrouwen tegemoet. Hij denkt dat het goed is dat er nu duidelijkheid is voor 
verenigingen en dat er regels worden gesteld aan de verantwoording. 
De voorzitter vraagt of de heer Van der Graaff zijn amendement wil indienen. Bij het tweede punt van 4.3 
wordt toegevoegd: ‘deze verordening wordt uiterlijk vier maanden na het subsidiejaar 2011 geëvalueerd 
en aan de raad voorgelegd'. 
Hij gaat over naar de besluitvorming en brengt het amendement van de PvdA in stemming. Met 15 
stemmen voor en 3 stemmen tegen is het amendement bij meerderheid aangenomen. 
Voor: PvdA (4), CDA (2), EVA (5), VVD (3), CU/SGP (1). Tegen: NAP (3). 
Besluit 74826 Algemene subsidieverordening Albrandswaard wordt met meerderheid van stemmen 
vastgesteld, 10 stemmen voor en 7 tegen. 
Voor: PvdA (4), CDA (2), VVD (3), CU/SGP (1). Tegen: EVA (4), NAP (3).  
Het agendapunt wordt hierna afgesloten.  
 

10. Debat naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over communicatie en 
burgerparticipatie in Albrandswaard 
De voorzitter geeft mevrouw Rombout het woord. 
Mevrouw Rombout dankt de Rekenkamercommissie voor het oppakken van dit onderwerp. Eerst praten 
dan doen, is het motto van EVA. Maar je kunt niet iedereen bij alles betrekken want dan wordt de 
gemeente onbestuurbaar. De manier van inwoners willen betrekken op de momenten waarop het er nog 
toe doet is geen garantie voor algehele tevredenheid. Maar haar stellige overtuiging is dat hoe meer je 
investeert aan de voorkant des te groter de winst achteraf. Het levert een beter plan op en een breder 
draagvlak en hoogstwaarschijnlijk ook minder bezwaarprocedures. Uit participatie put je kennis en 
inspiratie om zaken goed te regelen. Het college moet volgens haar voor draagvlak zorgen en een 
kwalitatief goed voorstel doen. De raad controleert dit proces. Voostellen zijn helaas tot nu toe niet 
beoordeeld op participatie van en communicatie met de burger. Communicatie kan niet worden geregeld 
via papieren plannen en kaders. Je moet het gewoon doen. Communiceren en participeren gaat over het 
serieus nemen van mensen. Vraag adviezen aan mensen, neem ze serieus, kom er altijd op terug en leg 
uit waarom je ze naast je neerlegt en doe het op een moment dat het er nog toe doet. 
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De heer de Jongh vindt communicatie erg belangrijk. Er valt nog veel te verbeteren maar er gaan ook veel 
zaken goed. Het CDA begrijpt de voordelen van het confectie- en maatwerkonderzoek maar vindt het 
jammer dat de communicatie van het nieuwe college niet is meegenomen. Wel fijn dat wordt opgemerkt 
dat er een stijgende lijn is. De afspraak om bij ieder project de mate van betrokkenheid van de burger in 
een communicatieparagraaf op te nemen dient vanaf heden te worden nageleefd. Dit zal leiden tot meer 
waardering en begrip van burgers bij de besluitvorming en het tot stand komen van beleid. Communiceren 
is een kwestie van doen en kunnen inschatten wie, wat, bij welk soort en welke mate van communicatie 
hoort. Het CDA streeft er dan ook naar externe en interne communicatie een geïntegreerd deel te laten 
zijn in de dagelijkse gang van zaken. 
De heer Van Wolfswinkel zegt dat communicatie tussen de oren moet zitten. Het ontwikkelen van beleid is 
op zich relevant maar kan een afleidingsmanoeuvre zijn om echt te moeten en kunnen communiceren. 
Het college heeft communicatie tot speerpunt gemaakt maar zelfs het inleveren van kandidatenlijsten 
verliep stroef. Aan deze gang van zaken heeft hij zich geërgerd. Dit moet men dus zeker niet met burgers 
doen. In de eerste trap wordt er veel aan communicatie gedaan maar daarna stokt het. Communicatie 
geeft de burger niet altijd gelijk. Het betekent jezelf soms opzijzetten en soms ook durf tonen. 
Communicatie is wederkerig, niet eenzijdig maar ook niet oneindig want er zal een knoop doorgehakt 
moeten worden. Communicatie vergemakkelijkt de besluitvorming want non-communicatie wekt 
achterdocht en te laat communiceren wekt wantrouwen. Bij elk raadsbesluit moet gewoon een 
communicatieparagraaf zitten. 
Mevrouw De Leeuwe merkt op dat op de huidige gang van zaken nog het nodige aan te merken is, zowel 
op papier als in de praktijk. Stukken zijn soms verouderd en besluiten worden niet uitgevoerd. De kritiek 
van RKC dat het onderzoek van Necker gedateerd zou zijn deelt zij slechts gedeeltelijk omdat de 
communicatieparagraaf nog niet was ingevoerd. Het huidige college functioneert volgens haar beter dan 
het vorige en zij is blij dat de aanbevelingen van de RKC door hen worden onderschreven. Zij hoopt dat de 
gemeente verandert en de burger niet alleen ziet als klant maar deze ook betrekt bij het vast te stellen 
beleid en hierover op een goede manier communiceert. 
De heer Moret zegt uitgebreid geïnformeerd te zijn en de fractie kan zich vinden in het stuk. De VVD 
neemt de adviezen van de RKC ter harte en vindt het prettig dat de communicatie van het huidige college 
een verbetering is ten opzichte van het vorige.  
De heer Van der Graaff dankt de RKC voor hun productiviteit. Volgens hem communiceert iedereen altijd, 
verbaal of non-verbaal, maar de vraag is of er op een goede manier gecommuniceerd wordt. Hij hoopt dat 
het rapport, dat door RKC wordt omschreven als confectiepak, past maar hij begrijpt dat maatwerk moeilijk 
te leveren is bij een algemeen onderzoek. De gemeente doet het niet slecht maar het kan natuurlijk altijd 
beter. Het onderwerp communicatie zal een steeds terugkerend onderwerp zijn in bestuurlijk 
Albrandswaard. Met de RKC constateert hij dat de wijze van communiceren met dit college de goede kant 
op gaat. Dat is verheugend. In de komende periode moeten een aantal zaken duidelijker opgeschreven 
worden om het in de praktijk beter te kunnen doen. Burgerparticipatie, het mee laten doen van inwoners is 
van groot belang en hangt samen met communicatie. De PvdA onderschrijft het rapport van de RKC en de 
aanbevelingen dan ook van harte. 
De voorzitter geeft namens het college een reactie. In korte tijd is er veel gedaan aan communicatie. Het 
college beseft dat het niet perfect is en dat vindt hij spijtig, maar het blijft daar elke dag keihard aan 
werken. Een volgend college zal daar nog nadrukkelijker naar kijken. De reacties op het RKC 
samenvattend komt het erop neer dat het betrekken van burgers bij beleid voor alle partijen alleen maar 
voordeel oplevert. De kwaliteit van beleid gaat omhoog en het draagvlak is groter. Het zal niet altijd even 
succesvol zijn maar vooral de aandacht voor bewoners en ondernemers zijn de succesfactoren van 
communicatie en participatie. Voor communicatie moet een goed proces worden ontwikkeld. De vorm van 
de participatie en de terugkoppeling zijn erg belangrijk. Het verdiepen in de belangen van inwoners en 
ondernemers en vooral ook rekening houden met hun behoeften en bereid zijn aandacht te besteden aan 
hun problemen. Kortom niet alleen belijden maar het ook doen. 

 
11. Debat op verzoek van fracties EVA en VVD m.b.t. het Handhavingsarrangement/wijziging APV 
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Mevrouw Rombout zegt dat de wijzing APV alles te maken heeft met horeca. Het ziet er technisch gezien 
goed uit. Sommige termen klinken vaag, zoals overlast. Het lijkt erop dat de rechtszekerheid en de 
duidelijkheid in de verordening meer richting gemeente gaat dan naar de ondernemer. EVA heeft er 
inhoudelijk geen problemen mee. Wel brengt zij de communicatie onder de aandacht. Dit besluit kan voor 
de horeca grote gevolgen hebben. Daarom komt het onzorgvuldig over om hierover per mail te 
communiceren met horecaondernemers. Blijkbaar waren niet alle horecaondernemers alert. Zij zeggen de 
mail niet te hebben ontvangen of gelezen. Er is niet één reactie binnengekomen. Het was het logischer 
geweest de wijzigingen niet alleen aan te kondigen maar ook te bespreken in het horecaoverleg. Een 
horecaondernemer heeft wel inhoudelijk gereageerd maar de reactie kwam te laat binnen en is niet 
meegenomen. Zij is er daarom voorstander van de wijzigingen in de APV niet nu vast te stellen maar deze 
eerst voor te leggen aan het horecaoverleg van 2 maart 2010 om met ondernemers te spreken over de 
ingekomen bezwaren. Het voorstel hierop aanpassen leidt volgens haar tot een beter voorstel en voorkomt 
bezwaarprocedures. Zo nodig dient zij een motie in. 
De heer Moret geeft aan dat de fractie ook een aantal opmerkingen heeft op de horecaparagraaf. Niet 
inhoudelijk maar procedureel. Er zijn bedenkingen bij de uitvoering en dan vooral het communiceren naar 
de doelgroep via e-mail. Hij vraagt zich af of wel alle horecaondernemers zijn benaderd. De VVD verzoekt 
het college dan ook de deelnemers aan het verantwoordelijk overleg onder de loep te nemen en indien 
nodig aan te vullen om een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen. Het horecaoverleg leent zich goed 
om het handhavingsarrangement en de gewijzigde APV aan de orde te stellen. Kan de raad de noodzaak 
aangeven om de APV nu vast te moeten stellen of is het mogelijk dit eerst nog eens in een horecaoverleg 
ter tafel te brengen? 
De heer De Jongh zegt dat het voorstel van de hamerstukken is gehaald omdat niet alle betrokkenen op 
de hoogte waren gesteld. Inhoudelijk waren partijen het in de Carrousel eens. Graag verneemt hij hoe een 
en ander is gegaan met betrekking tot de communicatie. Er zijn volgens hem twee mogelijkheden: of 
vaststellen en betrokkenen de mogelijkheid geven hierop alsnog te reageren, óf betrokkenen worden op 
korte termijn nogmaals op de hoogte gebracht en de raad stelt het wijzigingsbesluit APV in de eerst 
komende raadsvergadering vast. 
De heer Van Wolfswinkel denkt dat het goed is dat er gepraat wordt over de procedure. Blijkbaar zijn er 
raadsleden die argumenten van de horeca hebben gehoord die hout snijden. Als het inhoudelijk over de 
verordening gaat, kan dit verder helpen. 
De voorzitter zegt dat er binnen de gemeente een horecaoverleg bestaat dat hij voorzit en waar horeca 
exploitanten bij zijn uitgenodigd. Een grote groep ontvangt een uitnodiging via e-mail. Alles wat met horeca 
te maken heeft, wordt daar besproken: van buiten roken tot overlast als gevolg van drank- en 
drugsgebruik. Vorig jaar heeft hij een bestuurlijk besluit genomen om een horecaexploitant te korten op 
zijn doordeweekse openingsuren. Van bewoners waren klachten binnengekomen van overlastgevende 
bezoekers van zijn bedrijf. De politie is meerdere malen ingeschakeld en overleg met de ondernemer heeft 
niet tot reductie van de overlast geleid. Betrokkene is gehoord en op basis daarvan is toen een besluit 
genomen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De commissie heeft uiteindelijk gezegd dat het goed zou 
zijn als er duidelijke regels op papier worden gezet over de handhaving, zodat deze zowel voor de 
gemeente als de ondernemers duidelijk zijn. Omdat de bestaande regelgeving onvoldoende 
mogelijkheden bood om adequaat op te kunnen treden zijn er regels opgesteld die voor zowel BOA’s als 
de politie duidelijkheid bieden met betrekking tot de handhaving. Dat heeft geresulteerd in het 
handhavingsarrangement. Dit is half januari 2010 in het college vastgesteld. In het overleg had hij al 
eerder aangegeven dat er een voorstel aankwam. Het eerste overleg zou pas 2 maart 2010 plaatsvinden 
zodat hij gezegd heeft het bericht per e-mail te zullen versturen. Dit is in het overleg de gebruikelijke 
manier van communiceren. Hij vindt het vervelend dat deze mail sommigen niet heeft bereikt. De 
ondernemer die te laat had gereageerd is alsnog benaderd. Dit ging om definities. In het overleg van 2 
maart ontvangt iedere deelnemer een lijst met definities. De raad ontvangt hiervan een kopie. Als er nog 
vragen zijn gaan ze om de tafel. Bij het opleggen van een maatregel wordt in overleg met politie altijd 
gekeken naar wat redelijk en billijk is. Eerst wordt het handhavingsarrangement gewijzigd en daarna 
afdeling 8 van de APV. De APV wijzigen is een raadsbevoegdheid en het handhavingsarrangement ligt bij 
het college. Het een staat niet los van het ander zodat ze beide  voorliggen. 
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Mevrouw Rombout vindt het begrijpelijk en goed dat er strikte regels zijn, dit voorkomt willekeur, maar het 
gaat haar om de wijze van communiceren. Er is met de ondernemer gesproken omdat hij heeft 
aangegeven bezwaren te hebben. Maar misschien hebben anderen (ook) wel bezwaren. 
Er is volgens haar verschil van inzicht over hoe het horecaoverleg moet lopen. Men kiest voor meer regels 
maar praat er niet over. Het overleg moet een goede samenwerking zijn tussen horeca, politie, BOA’s en 
burgemeester en soms omwonenden. Zo kom je er samen uit. Zij wil een garantie dat het functioneren van 
het horecaoverleg en de doelstellingen wordt geëvalueerd. 
De heer Moret geeft aan dat de voorzitter heeft gezegd contact te hebben met een grote groep 
horecaondernemers waarin alle zaken rond horeca besproken worden. Valt iedereen daar onder? 
Hij heeft stellig de indruk dat er meer horecaondernemers zijn dan op het overleg aanwezig en maakt 
hieruit op dat er selectief uitnodigingen worden verstuurd. Hij geeft aan dat juist voor dit onderwerp dit heel 
belangrijk is.  
De heer Goedknegt zegt dat de verordening na vaststelling zes weken ter inzage ligt en dat een ieder 
daartegen bezwaar kan maken. Hierop wordt ontkennend geantwoord, waarop de heer Goedknegt vraagt 
waar de zes weken ter inzage voor dient. Hij vraagt de voorzitter of hij wil toezeggen in het vervolg alle 
horeca exploitanten uit te nodigen. 
De voorzitter zegt dat er ruim vijftig vergunninghouders zijn die op grond van de Drank- en Horecawet een 
vergunning hebben gekregen. Deze zitten niet allemaal in het overleg, maar er worden ook anderen bij 
betrokken zoals slijterijen en supermarkten. In eerste instantie is een grotere groep benaderd maar er 
kwam weinig respons en momenteel bestaat de groep uit ongeveer negen horecadeelnemers. Hij is bereid 
nogmaals alle vergunninghouders individueel uit te nodigen voor een overleg waarin de deelnemers mee 
kunnen praten over algemene onderwerpen.  
Een wijziging op een verordening is een algemene kennisgeving. Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar te 
maken omdat het een besluit van algemene strekking is. Een verordening treedt in werking zes weken na 
publicatie en geldt voor de hele gemeente. Vergunninghouders krijgen de wijziging met het 
handhavingsarrangement en begeleidend schrijven toegezonden. Het vaststellen van de wijziging van de 
verordening is een raadsbevoegdheid en de uitvoering is een collegebevoegdheid. 
Hij zegt de evaluatie van het functioneren van het horecaoverleg a.s. maandag 2 maart 2010 aan het 
overleg voor te leggen en de uitkomst bij memo te laten weten.  
De voorzitter wil naar de besluitvorming gaan en vraagt of er behoefte bestaat aan een stemverklaring. 
Als dat niet het geval was brengt hij het raadsbesluit tot vaststelling wijziging APV voor afdeling 8 in 
stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

12. Motie VVD centrumontwikkeling Rhoon 
De voorzitter vraagt of de motie al voldragen is. 
De heer Goedknegt zegt dat hij een motie heeft die raadsbreed ingediend zal worden. Hij geeft een korte 
toelichting. Voor de centrumontwikkeling Rhoon heeft de raad een visie neergelegd waarbij het creëren 
van twee polen een van de randvoorwaarden is. Bij de ontwikkeling van de tweede aantrekker is een 
impasse ontstaan. Ontwikkelende partij heeft een aantal verwachtingen welke hij baseert op toezeggingen 
gedaan in 2008 door de toenmalige portefeuillehouder. Om uit de impasse te komen spreekt de raad zich 
uit in een raadsbreed ingediende motie die hij hierbij overhandigt.  
De voorzitter leest de motie Centrumontwikkeling Rhoon Poortugaal 22 februari 2010 met nummer 1 voor 
(zie bijlagen). 
De voorzitter gaat ervan uit dat de wethouder zich hierin kan vinden. Hij knikt instemmend ja.  
De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt unaniem aangenomen. De voorzitter uit zijn 
hartelijke dank daarvoor. Hopelijk ook naar tevredenheid van AH. 
De voorzitter zegt dat de vergadering nog niet helemaal ten einde is en schorst de vergadering om over te 
gaan tot het besloten deel in de Atriumzaal. 
Ter plekke wordt een aantal zaken besproken en kort daarna komt de voltallige raad weer terug voor 
heropening van de vergadering om een besluit te nemen rondom de grondexploitatie. De vergadering 
wordt geschorst. 
De voorzitter heropent de vergadering om 23.59 uur.  
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Hij stelt voor het voorstel over grondexploitatie onder nummer 75254 te behandelen.  
Er is geen behoefte aan een stemverklaring zodat het stuk in stemming wordt gebracht. 
Hij wil graag handen zien voor het besluit. Dit wordt vervolgens unaniem aangenomen. 
 

14 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 24.00 uur en nodigt een ieder uit om met een drankje de avond af te 
sluiten. Hij herinnert iedereen aan het lijsttrekkersdebat op 1 maart 2010 en spoort de aanwezigen aan om 
op 3 maart 2010 te gaan stemmen. 
 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Albrandswaard op 22 februari 2010 
 

De voorzitter,        De griffier,  
 


