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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en stelt de agenda vast.. 
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat haar fractie in de raadsvergadering van 25 oktober had aangegeven dat zij 
een motie zouden indien over de waterschapslasten. Zij meldt dat zij heeft vernomen dat er bewegingen 
zijn bij het waterschap om de 11% naar beneden bij te stellen. De definitieve cijfers zouden aflopen vrijdag 
gepubliceerd worden op de website wat niet is gebeurd. Het heeft dus weinig zin om deze motie opnieuw 
in te dienen.  

 
2. 1ste termijn van de raad m.b.t. de begroting 2011-2014 

De voorzitter geeft aan het woord aan de heer Gardeitchik.  
De heer Gardeitchik:  
De herfst is traditiegetrouw hét jaargetijde van de stormen. En ja, het stormt op dit moment in Nederland. 
Een financiële storm die ons allemaal in de greep heeft. Ook onze gemeente.  
In Den Haag staan de partijen tegenover elkaar met de vraag hoe we ons moeten wapenen tegen de 
gevolgen van dit slechte weer. Fors ingrijpen en het broze herstel mogelijk vertragen? Of juist niet?  

 
Wel voorzitter, het is duidelijk dat er voor "ingrijpen" is gekozen.  
En dat alles leidt er toe dat de wind voor gemeenten alleen maar guurder wordt. En er was al niet veel 
ruimte om te schuilen. Kortom, de budgettaire uitdagingen zijn groot. 

 
EVA heeft na maart de verantwoordelijkheid genomen die past bij de uitslag van de verkiezingen in deze 
gemeente. En die verantwoordelijkheid wordt in deze moeilijke tijden alleen maar groter. We lopen hier 
natuurlijk niet voor weg en zullen vanuit onze visie invulling geven aan de moeilijke keuzes waarvoor onze 
gemeente staat. 
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Fundamentele keuzes in de financiën en ombuigingen zijn onvermijdelijk, willen we deze gemeente een 
solide financiële toekomst geven. 

 
De vraag, voorzitter, is nu uiteraard.... Is het college daar met deze begroting in geslaagd? 

 
Laat ik een aantal thema's langslopen en daar vanuit de visie van EVA wat kanttekeningen bij maken.  

 
Eva staat voor: 

 
Verantwoord besturen met burgers 
Behouden van het dorpse karakter 
en het versterken van de lokale samenhang 

 
 

Ik start met het eerste thema: Verantwoord besturen met burgers. Verantwoord gaat uiteraard ook over 
financiën.  

 
EVA vindt een solide huishoudboekje voor de gemeente van het grootste belang.  
Als we hiernaast ook nog een paar nieuwe prioriteiten zetten die we tijdens deze collegeperiode zouden 
willen realiseren, dan is het absoluut helder dat pijnlijke keuzes noodzakelijk zijn.  
Hierin staan we echter niet alleen. Elke gemeente, van Den Helder tot Maastricht en van Sluis tot Delfzijl, 
heeft momenteel eenzelfde uitdaging op het gemeentelijke bordje liggen. En voor al die gemeentes is het 
realiseren van een sluitende begroting, een gigantische opgave. 

 
Het college heeft in zijn programmabegroting de uitgangspunten voor het financiële beleid neergelegd. 
Kernpunt daarbij is dat de financiële positie van de gemeente, ook in dit economisch slechte klimaat, 
gezond moet blijven. 
En daarbij willen we tegelijkertijd zo min mogelijk gebruik maken van onze algemene reserves, de lasten 
voor de burgers zo beperkt mogelijk verhogen en ook nog eens onze voorzieningen zo veel mogelijk in 
stand houden. 
Ga ‘r maar aan staan! 

 
Mijnheer de voorzitter, 
De tussenrapportages, waarover we eerder gesproken hebben in deze raad, maakten voor de EVA fractie 
één ding klip en klaar: doorgaan op dezelfde weg zal onherroepelijk leiden tot grote problemen. Nu we met 
zijn allen moeten constateren dat de financiële storm voorlopig niet zal gaan liggen, is het geen optie om 
de tekorten maar af te blijven boeken van onze reserves. 
Eva vindt het daarom goed om te zien dat het college maatregelen heeft genomen om de uitgaven van de 
gemeente direct onder controle te krijgen. Maar natuurlijk is dat alleen niet voldoende.  
Om ook op de lange termijn financieel gezond te blijven, dienen in de komende periode zelfs nog verdere 
en meer fundamentele keuzes gemaakt te worden.  

 
Mijnheer de voorzitter. Dan het besturen met burgers. 
Voor wat betreft het besturen met burgers ziet de EVA-fractie dat het college, zoals beloofd, al heel snel 
een eerste invulling heeft gegeven aan het realiseren van burgerparticipatie in onze gemeente. Die 
participatie van burgers zal niet alleen leiden tot een betere besluitvorming binnen het gemeentebestuur 
maar ook tot het verkleinen van de afstand tussen diezelfde burger en het bestuur.  
Daarnaast maakt het huidige financiële klimaat het ook nog eens absoluut noodzakelijk om intensiever 
samen te werken met de bewoners en bedrijven in onze gemeente.  

 
Als mooi voorbeeld hiervan wil ik de ontwikkeling van de strategische visie noemen. In de bijgestelde 
aanpak hiervan wordt in ruime mate een beroep gedaan op de binnen onze gemeente aanwezige 
expertise.  

  
Voorzitter, Mijn fractie steunt de inzet van expertise vanuit de bewoners en andere betrokkenen. We 
zouden van het college nog wel graag horen welke acties de wethouder neemt om ook in de nieuwe 
aanpak de kwaliteit en objectiviteit te bewaken. 

 
Ook de inzet van WWB klanten op een aantal projecten steunen we. Hier snijdt het mes zelfs aan twee 
kanten. We bieden de betrokken inwoners op deze manier werkervaring en we snijden in de externe 
personeelskosten. 
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En ook het besparen op de kosten van de gemeentelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld het verlagen van 
het inkoopbudget, kan op de steun van EVA rekenen.  

 
Dan voorzitter het tweede thema: Behoud van het dorpse karakter 
EVA staat voor een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving. Dat betekent hoogwaardige en 
duurzame bouw en adequaat onderhoud. Onderhoud van wegen, gebouwen en groen. 

 
Een fors aandeel in de ombuigingen wordt door het college gevonden in het programma ‘buurt en 
buitenruimte’. Het wekt bij de EVA fractie wel lichte verbazing dat de areaaluitbreiding daarbij als een 
tegenvaller wordt gepresenteerd. Al die nieuwe wijken en woongebieden komen toch zeker niet uit de 
lucht vallen? Bij de ombuigingen wordt hier vervolgens flinke besparing ingeboekt. Wat EVA zeker zorgen 
baart is dat hierbij nog geen - voor ons tenminste - duidelijke keuzes zijn gemaakt. Hier lijkt de 
legendarische kaasschaafaanpak, helaas, nog steeds springlevend. Een groot gevaar van deze aanpak is 
dat er vooral wordt uitgesteld en doorgeschoven en dat kan in de toekomst wellicht nog forse tegenvallers 
op gaan leveren.  

 
Daarnaast is het voor de raad lastig om te bepalen of de besparingen niet tot een ongewenste daling van 
het onderhoudsniveau leiden. Immers, de mogelijke knelpunten zijn op voorhand niet duidelijk.  
Hoewel de EVA-fractie begrip heeft voor het feit dat fundamentele keuzes niet zomaar gemaakt kunnen 
worden, horen we graag van het college welke gevolgen het uitstellen van onderhoud aan wegen en 
groen heeft.  
Voorzitter, ik leg deze vraag vanavond dan ook bij uw college ter beantwoording.  

 
Dan voorzitter, nóg een expliciete vraag van de EVA-fractie aan het college. 
Ondanks alle discussie in de carrousel is ons nog niet duidelijk welke visie het college nu heeft ten 
aanzien van het monumentenbeleid. Is er nu sprake van een vastgesteld beleid waarvoor het college de 
verdere invulling uitwerkt of is er op dit moment geen vastgesteld beleid? Onze vraag is hoe de verdere 
uitwerking dan vorm krijgt.  

 
Daarnaast een vraag vanuit mijn fractie over de investeringen die voorzien zijn vanaf 2012 voor het 
aanleggen van ondergrondse inzamelcontainers voor plasticafval. Hoewel de inzameling qua omvang een 
succes lijkt, zien we in de media momenteel veel berichten dat het bij de uiteindelijke verwerking van dat 
door onze inwoners zo trouw ingezamelde plastic niet anders gaat dan bij de verwerking van restafval.  
Mijn fractie vraagt zich in het licht van die berichten dan ook af of een flinke investering in ondergrondse 
containers nu wel logisch en verstandig is. Graag een reactie hierop van het college. 

 
Tot slot voorzitter, moeten we ook met pijn in ons hart constateren dat het budget voor kunst in de 
buitenruimte gekort wordt. 

  
Voorzitter het derde thema: Versterken van de lokale samenhang 

 
Allereerst de ombuigingen in programma 3; kennis en welzijn 
Eén van de ombuigingen is een forse besparing bij de uitvoering van de WMO, met name mogelijk 
gemaakt door het invoeren van het draagkrachtbeginsel. Zoals we ook al in de discussie rond de nieuwe 
WMO verordening hebben aangegeven steunt EVA deze aanpak slechts schoorvoetend en alleen maar 
omdat we ons realiseren dat de kosten niet kunnen blijven stijgen.   

 
MAAR, er is in onze ogen ook een andere aanpak van de WMO mogelijk. Namelijk een omschakeling 
maken van aanbod gestuurd naar meer vraaggestuurd werken. Zo’n omslag is echter niet in korte tijd te 
maken, dat realiseren we ons. We moeten het dus nog wel even met de huidige systematiek doen.  
Bij de behandeling in de raad van de nieuwe verordening heeft EVA samen met de coalitiepartners echter 
wel een amendement ingediend om de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen te beperken. En dat 
zullen we uiteraard scherp blijven volgen zodat bijvoorbeeld kwetsbare minima worden ontzien 

 
 

Dan een ander punt voorzitter, 
Het schrappen van de financiën voor de bruikleenovereenkomst van het zwembad na 2012 en het besluit 
om te stoppen met schoolzwemmen. Voor EVA komt deze ombuiging willekeurig en solitair over. Eva mist 
een brede afweging en alternatieven om een dergelijke bezuiniging te realiseren. Het feit dat deze 
bezuiniging pas in 2013 daadwerkelijk aan de orde is, geeft ons de tijd om later nog een bredere afweging 
te maken.  
Aan het einde van mijn betoog kom ik hier nog op terug. 
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Tot nu toe hebben we voornamelijk naar de uitgavenkant gekeken 
De EVA-fractie constateert tegelijkertijd echter dat het college een flinke verhoging van de inkomsten 
inboekt. Deze inkomsten komen voor een behoorlijk deel voort uit lastenverzwaringen voor de burger. 
Geen prettige boodschap. Zo worden de leges voor burgerzaken verhoogd, worden de bouwleges 
opgetrokken en zal de opbrengst van de OZB, ondanks een waardedaling van het onroerend goed, 
stijgen. 

 
EVA begrijpt dat het college in deze gure tijden zoekt naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. 
EVA begrijpt aan de andere kant ook dat inwoners en bedrijven het juist in deze tijden ook zonder stijging 
van lasten al moeilijk  hebben. Toch proeven we ook bij onze burgers een bepaalde bereidheid om iets 
meer bij te dragen, wanneer daarmee tenminste belangrijke voorzieningen in stand kunnen worden 
gehouden. Hierbij mogen alle voorstellen tezamen echter niet tot een ongewenste opeenstapeling van 
lasten leiden. En, dit is natuurlijk ook geen vrijbrief om de lasten in de toekomst maar onbeperkt te laten 
stijgen. 
De nu voorgestelde lastenverzwaringen vindt EVA echter verdedigbaar.  
Zeker omdat de gemeentelijke lasten in Albrandswaard zich qua hoogte in de middenmoot van alle 
Nederlandse gemeenten bevinden.  
Tenminste, dat hebben wij begrepen van het college.  
Mijn fractie vraagt het college vanavond wel om deze impliciet uitgesproken verklaring nog eens te 
bevestigen. 

 
Voorzitter, 
Dan had ik u beloofd om aan het slot van mijn betoog terug te komen op de brede afweging van de 
voorgestelde ombuigingen na 2011. 

 
Zoals ik in het begin van deze bijdrage al aangaf, is deze herfst er één van financieel guur weer. Een 
financiële storm 
Desondanks is de EVA-fractie nog niet overtuigd van de voorgestelde ombuigingen voor de jaren na 2011. 
Deze voorstellen vragen wat ons betreft om een nadere onderbouwing, opdat de raad weloverwogen 
keuzes kan maken.  De raad heeft hier immers een belangrijke kaderstellende verantwoordelijkheid. Het 
college heeft deze kaders nodig voor een gedegen uitvoering van haar taak als dagelijks bestuurder. 
Samenwerken  met respect voor ieders verantwoordelijkheid dus, maar altijd op basis van inhoud. 

 
Aan de andere kant, we hebben gelukkig nog wat tijd. In die zin voelt de EVA-fractie zich op dit moment 
als in het oog van de storm. De eerste grote klappen hebben we gehad en worden in de begroting van 
2011 opgevangen.  
Maar we weten tegelijkertijd ook dat er nog minstens even zwaar weer aankomt. Tijd dus om zo snel 
mogelijk te starten met een brede afweging.  

  
Daarom willen we het college oproepen om deze brede afweging te organiseren en met alternatieven en 
creatieve oplossingen te komen voor de financiële problemen. En om deze vervolgens aan de raad voor te 
leggen zodat we als raadsleden bij de voorjaarsnota verantwoorde keuzes kunnen maken. Tot we weten 
dat die afweging er komt, zullen we ons als EVA-fractie niet definitief uitspreken over de voorgestelde 
ombuigingen na 2011. 

 
Voorzitter, 
Het mag duidelijk zijn, dit is geen begroting om met gejuich te ontvangen. Het financiële klimaat van dit 
moment laat ons echter weinig keus.  
Terugkomend op mijn vraag in het begin. Is het college er met deze begroting in geslaagd de juiste keuzes 
te maken. Keuzes waarmee we aan de ene kant een financieel gezonde gemeente verzekeren en aan de 
andere kant invulling kunnen blijven geven aan de uitgangspunten van het college uitvoeringsprogramma? 

 
Voorlopig staan we hier als EVA-fractie voor wat betreft 2011 positief tegenover. Meer dan 4 miljoen 
ombuigen is geen eenvoudige opgave. Een definitief oordeel krijgt u van mijn fractie uiteraard pas na de 
beantwoording van onze vragen door het college. 
Voor de periode na 2011 verwijs ik voorlopig naar de motie die zal worden ingediend. 

 
Voorzitter, 
Tot slot wil ik namens mijn fractie grote dank uitspreken aan het college, de ambtenaren en aan alle 
andere betrokkenen voor hun inzet bij het tot stand brengen van deze zware financiële klus . 

  
Tot zover onze eerste termijn.  
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Dank u 
 
De heer Goedknegt 
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 De heer Van der Graaff 
Het afgelopen jaar is Nederland twee keer naar de stembus geweest. Eerst in maart voor het kiezen van 
nieuwe gemeenteraden. Later, in juni, voor het kiezen van een nieuwe Tweede Kamer. Vorig jaar, in onze 
bijdrage bij de begrotingsbehandeling, hebben we deze verkiezingen een toetssteen genoemd voor de 
staat waarin onze samenleving zich bevindt. Wij hebben ons toen bezorgd getoond voor de steeds lager 
lijkende tolerantie en solidariteit binnen onze samenleving. 

 
Het hoeft geen betoog dat zowel de gemeenteraadsverkiezingen, als de verkiezingen voor het Parlement 
voor de Partij van de Arbeid teleurstellend zijn verlopen. En die teleurstelling ligt wat ons betreft lang niet 
alleen in de feitelijke uitslag, maar in belangrijke mate ook in de daaruit volgende politieke realiteit. Met 
name op landelijk niveau is duidelijk geworden hoezeer een verschil van slechts één zetel bepalend kan 
zijn voor wat realiteit is of wordt, en wat niet. 
 
Ik heb vanaf deze plaats wel vaker gezegd dat solidariteit, zowel internationaal, nationaal als lokaal, altijd 
één van die kernwaarden van de sociaaldemocratie is geweest.  
En ondanks de huidige heersende opinie, op welke smalle basis deze ook moge rusten, zal dit altijd zo 
blijven.  
De Partij van de Arbeid in Albrandswaard zal de politiek blijven benaderen vanuit deze kernwaarden; met 
een duidelijke visie op mens en maatschappij, en met respect en tolerantie als onze natuurlijke 
grondhouding. 
 
Bij deze begroting is eens te meer duidelijk dat de huidige crisis offers vraagt, en in de toekomst zal 
vragen. Niet alleen van onszelf, maar zeker ook van onze inwoners.  
Juist hen die hier het hardst door worden getroffen, maar niet de sterkste schouders hebben om dit te 
dragen, hebben extra steun hard nodig. De keuze van het kabinet nog meer in te zetten op marktwerking, 
ondanks het feit dat juist dit ongebreidelde marktdenken één van de belangrijkste oorzaken is van de 
huidige wereldwijde crisis, zet de solidariteit in onze samenleving onder grote druk. Dit vervult ons met 
zeer grote zorg. 
 
Deze zorg staat in geen verhouding met de zorg die wij hebben over de afnemende tolerantie tussen 
groepen binnen onze samenleving. Zeker nu dit bijna tot kabinetsbeleid lijkt te zijn verheven. Een van de 
regeringspartijen laat zich er zelfs op voorstaan mensen eerder te beoordelen op wat ze zijn, dan op wat 
ze doen. Buitengewoon zorgwekkend…en ook teleurstellend…is  daarbij dat partijen die tot voor kort 
naast de onze stonden in de afkeuring over dit soort opvattingen, nu deze zelfde partij het podium bieden 
deze opvattingen als normaal en gangbaar uit te venten. 
 
Mijnheer de voorzitter, 
Laat ik duidelijk zijn: meer nog dan waarvoor anders ook, staat de Partij van de Arbeid voor gelijkheid 
tussen mensen in onze samenleving. Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen ontwikkelingen die 
hier afbreuk aan doen. In onze democratische rechtsorde zal een ieder voor de wet in alle gelijke gevallen 
gelijk worden behandeld, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of 
welke andere grond ook.  
Morrelen aan dit uitgangspunt, doet ernstig afbreuk aan het democratisch gehalte van ons land. 
Het verzet tegen deze ondemocratische krachten geldt ook voor ons als lokale Albrandswaardse Partij van 
de Arbeid. Met het indienen van de motie met betrekking tot de weigerambtenaren in het begin van de 
vorige periode, hebben we al laten zien dat we hierin ook actief durven handelen. 
 
Mijnheer de voorzitter,  
de Partij van de Arbeid is geen partij die weg loopt  voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, ook niet als 
moeilijke tijden aanbreken. Dat doen we landelijk niet en dat doen we ook lokaal niet. Het toch gevoelige 
verlies bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, heeft ons wel aan het denken gezet als het gaat om 
hernieuwde college-deelname. Het leidde tot een bescheiden opstelling bij de onderhandelingen. Toen 
echter het verzoek kwam om toch mee te praten over een nieuwe coalitie, hebben we daar positief en 
welwillend op gereageerd.  
 
Dat de Partij van de Arbeid nu coalitiepartij is, betekent zeker niet dat we blij zijn met de begroting 2011 
die nu ter bespreking voorligt. Integendeel. Het is ook een begroting die mijn fractie grote zorgen baart. 
Niet alleen vanwege de inhoud, die nog tot forse discussies zal leiden, maar zeker ook door de wijze 
waarop deze begroting tot stand is gekomen en het inzicht dat de raad daardoor ontbeert om tot 
weloverwogen besluiten te komen. 
 
De algehele financiële situatie van de Nederlandse overheden is zorgwekkend te noemen.  
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De gevolgen van de crisis zijn steeds meer voelbaar, en zullen leiden tot gevolgen die wij, als gemeente 
Albrandswaard, nog vele jaren na nu zullen voelen. De wijze waarop de gevolgen van deze crisis door het 
landelijk beleid op de gemeenten verhaald zullen worden lijkt fors.  
Ik zeg met opzet lijkt fors. 
 
Omdat nog steeds niet voor de volle omvang duidelijk is hoe groot de gevolgen voor onze gemeente 
zullen zijn. Enerzijds is onduidelijk hoe groot de korting op de Algemene Uitkering zal zijn...er worden 
bedragen tussen de 2 en 4 miljoen gefluisterd... 
Anderzijds is onduidelijk in hoeverre door overdracht van taken die nu nog bij andere overheden liggen, 
gemeenten via een efficiencykorting voor extra bezuinigingen komen te staan. 
 
Dit alles maakt een goede inschatting van waar onze gemeente financieel staat buitengewoon lastig. En 
daarmee is het nemen van besluiten om deze financiële rampspoed op te vangen minstens zo lastig. 
Immers, nu maatregelen nemen die in vele gevallen onomkeerbaar zijn ...denk aan het sluiten van 
voorzieningen als bibliotheken en zwembaden... , terwijl ze later niet in die mate nodig blijken te zijn, leidt 
tot onnodig verlies van kwaliteit binnen onze gemeente. Nu onvoldoende ingrijpen legt echter ook een 
hypotheek op de toekomst, omdat het tekort in de meerjarenramingen dan alleen maar zal oplopen.  
En onherroepelijk zal leiden tot forse ingrepen. 
 
Daar bovenop komt dan nog eens dat wij als raad, door onze eigen verkiezingen in maart jl. ons in dat 
voorjaar niet of nauwelijks met de voorbereidingen van deze begroting hebben kunnen bemoeien. 
Normaal gesproken hadden we immers bij de voorjaarsnota al piketpalen kunnen slaan als het gaat om de 
te nemen maatregelen.  
Ook de langdurige kabinetsformatie, met alle onzekerheden die daarmee voor gemeenten gepaard is 
gegaan, heeft deze situatie eerder verder vertroebeld dan verduidelijkt.  
Niet overigens, dat het regeerakkoord of gedoogakkoord hierin veel duidelijkheid heeft gebracht. Dat in het 
geheel niet. We binden de strijd aan met hoofddoekjes, boerka’s en tweede paspoorten (als het tenminste 
geen Zweedse is), dat is duidelijk.  
Maar hoe het, met name met de gemeentelijke, financiën de komende jaren zal gaan, en met de vele 
mensen die hiervan op verschillende wijze afhankelijk zijn, is onduidelijk.  
Het is maar waar je de prioriteiten wilt neerleggen. 
 
Zoals al gezegd, mijnheer de voorzitter, is de fractie van de Partij van de Arbeid, niet blij en zeer bezorgd 
over de nu voorliggende begroting. Het begrip dat wij hebben voor de wijze waarop, en onder welk 
gesternte deze tot stand is gekomen ten spijt, kunnen we ons ook vinden in de opmerkingen die de 
Rekenkamercommissie over deze Programmabegroting heeft gemaakt. Wij zijn dan ook positief dat het 
College de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie serieus gaat oppakken. 
 
Van de twee keuzes die ik hiervoor heb genoemd....teveel ingrijpen met het risico daarmee te voorbarig te 
zijn, of (te) weinig doen en daarmee de discussie naar de toekomst te verschuiven, heeft het College 
duidelijk gekozen voor het laatste.  
 
De ruim twee miljoen aan ombuigingen die in deze begroting zijn gevonden, bestaan voor het overgrote 
gedeelte uit het vooruitschuiven van uitgaven...of het meerekenen van meevallers als 
ombuigingsresultaat. Dit overigens zonder dat er echt fundamentele discussies zijn gevoerd over de 
gevolgen die dit vooruitschuiven heeft voor het staande beleid of de maatschappelijke gevolgen die het 
(nog) niet doen van veel uitgaven met zich meebrengt.  
Uit het voorstel aan de gemeenteraad geeft het College aan dat in 2011 een aantal fundamentele 
discussies nog gevoerd moeten gaan worden. Ondertussen heeft het College deze ombuigingen wel in de 
meerjarenramingen tot en met 2014 opgenomen. 
 
De vraag rijst dan ook: Hoeveel ruimte heeft de Raad nog om in die fundamentele inhoudelijke discussies 
in 2011 terug te komen op de ombuigingen die nu voor 2011 worden voorgesteld? Immers, elke discussie 
die leidt tot een heroverweging van ombuigingen voor 2012 en verder, beïnvloedt de toch al zwaar 
negatieve cijfers voor die jaren extra naar beneden toe. 
Hetzelfde geldt overigens voor ombuigingsvoorstellen die pas na 2011 worden aangegeven, zoals de 
voorgenomen sluiting van het zwembad Albrandswaard in 2013.  
 
Het is in dat licht dan ook voor mijn fractie niet duidelijk waarom het College in het Raadsbesluit enerzijds 
aangeeft de meerjarenramingen 2011-2014 voor kennisgeving aan te nemen (dit is op zich logisch om 
daarmee de Raad juist de ruimte te geven in die fundamentele afwegingen straks in 2011), maar 
vervolgens wel het ombuigingspakket 2011-2014 vast te stellen als 1e begrotingswijziging. Daarmee lijken 
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juist al die ombuigingen, inclusief de gevolgen voor de meerjarenramingen, vastgesteld en door gevoerd te 
worden.  
Daarmee lijkt ook de ruimte voor die eerder genoemde fundamentele discussies klein te worden. 
 
Mijnheer de voorzitter, 
 
Dat is in de ogen van mijn fractie met elkaar in tegenspraak. Nu op deze wijze instemmen met het 
ombuigingspakket, heeft grote gevolgen voor het beleid op tal van terreinen. Voor het 
voorzieningenniveau, voor de kwaliteit van het onderhoudswerk, voor de financiële situatie van onze 
inwoners. Ik heb hiervoor aangegeven dat mijn fractie begrip heeft voor de wijze waarop deze begroting 
tot stand is gekomen. Dat begrip wordt een stuk minder op het moment dat wij vervolgens, via impliciete 
besluiten, inbreuk doen op het staand beleid, zonder daarvoor eerst een goede en afgewogen discussie 
op inhoud binnen de Raad gevoerd te hebben. Wij hebben dan ook grote moeite met dit gedeelte van het 
concept-raadsbelsuit. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid gaat akkoord met de voorliggende begroting....niet van harte, maar 
omdat het niet anders kan....maar verwacht van het College dat bij de voorstellen voor de Voorjaarsnota in 
mei juni 2011, de ombuigingen zoals die nu eenmalig voor 2011 worden vastgesteld, nogmaals worden 
voorgelegd. Inclusief de gevolgen voor de jaren die daarop volgen...en daarmee voor de 
meerjarenramingen 2013 en verder... 
 
Daarnaast verwachten wij van het College voldoende alternatieven voor de ombuigingen die dan aan de 
Raad worden voorgelegd. Als mijn fractie zegt dat we op dit moment akkoord gaan met de begroting 2011 
omdat het niet anders kan, dan bedoelen we daarmee dat we ook gegeven de huidige situatie geen 
alternatief hebben hoe het anders zou moeten. Dit komt voor het overgrote deel door het feit dat zinvolle 
alternatieven voor deze ombuigingen ontbreken. De Raad heeft kortgezegd helemaal niets te 
kiezen...helemaal niets tegen elkaar af te wegen. 
Het is een onmogelijke vraag aan de Raad die alternatieven op dit moment maar even zelf te verzinnen. 
 
Dat moet bij de Voorjaarsnota in 2011 absoluut anders. Onze fractie accepteert dan geen dicht getimmerd 
financieel verhaal waarin voor de Raad niets te kiezen valt. Dan moeten, naast een pakket aan meerjarige 
ombuigingen, ook voldoende alternatieven worden aangedragen om een zinvolle en afgewogen keuze te 
kunnen maken. 
Wat onze fractie betreft ligt daarvoor op geen enkel terrein een taboe.  
Alles dient in deze heroverweging betrokken te worden. Pas dan is de Raad in staat om hierin afgewogen 
en weloverwogen keuzes te maken. 
 
Mijnheer de voorzitter, 
wij verwachten dus nogal wat van het College voor wat betreft de discussie voor de Voorjaarsnota  in 
2011. Maar dat betekent niet dat de Raad in de tussentijd ontspannen achterover kan gaan zitten. 
Integendeel. 
De gemeenteraad heeft bij herhaling aangegeven op een betere wijze bij het Planning&Control traject 
betrokken te willen worden, eerder en duidelijker aan de knoppen wil zitten. Dit heeft bij het werven van 
een nieuwe Griffier ook een belangrijke rol gespeeld. Voor een groot aantal discussies, die vooraf dienen 
te gaan aan de feitelijke voorstellen voor de VJN volgend jaar, kan en moet de raad (mede)initiatief 
nemen. Wij verwachten evenwel dat het College hierin nadrukkelijk de samenwerking met de raad zoekt. 
Ook ambtelijk moet dit zijn weerslag hebben in de samenwerking tussen het ambtelijk apparaat en de 
Griffie. 
 
Mijnheer de voorzitter, 
Ik kom tot een afronding. 
Bij de bespreking van de Begroting 2011, november vorig jaar, zijn wij op een aantal punten van de 
begroting inhoudelijk ingegaan. Dat doen wij vandaag niet. Naar onze mening zijn de redenen daarvoor in 
het voorgaande uitvoerig belicht. Tijdens deze bespreking zijn door onze fractie de uitgangspunten van het 
toenmalige College onderschreven. Wij roepen ze even kort in herinnering: 
 
 

 Het totaal ombuigingspakket moet leiden tot een duurzaam sluitend begrotingsbeleid; 
 Het wettelijk takenpakket van de gemeente blijft gehandhaafd maar wordt wel doelmatig 

doorgelicht;de bestaande personele omvang van de gemeente blijft gelijk; 
 Het investeringsprogramma maakt deel uit van de herijking; 
 De lasten van de bewoners worden zo min mogelijk verzwaard; 
 Het voorzieningenniveau van de lokale samenleving blijft zoveel mogelijk in tact; 
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Ondanks het feit dat er nu een ander College zit, met een andere samenstelling, lijken ons deze 
uitgangspunten nog immer van kracht, en zeker niet strijdig met het huidige coalitieakkoord. Ze zullen voor 
mijn fractie in ieder geval een belangrijke toetssteen vormen voor het eigen handelen, en het waarderen 
van de voorstellen vanuit het College. Wij hebben destijds aangegeven dat met name de twee laatste 
punten voor ons zwaar wegen. 
Daarnaast is het besef dat, gezien de huidige politieke en financiële werkelijkheid, niemand aan het 
onmogelijke is gehouden. 
 
Tot slot mijnheer de voorzitter, 
rest ons niets meer dan het ambtelijk apparaat te bedanken voor het werk dat zij het afgelopen jaar 
hebben verzet voor de gemeente. Zeker tegen de achtergrond van zoveel onzekerheden. 
 
Onze dank betreft zeker ook de medewerkers van de griffie die, als onze eerste ondersteuners, heel veel 
werk voor ons hebben verzet en, wederom, daarbij zeer veel geduld hebben getoond. Het is voor hen in 
zeer veel opzichten geen gemakkelijk jaar geweest; als mede-werkgever beseffen wij dat maar al te goed. 
Wij hopen van ganser harte dat, zodra de Griffie op 1 januari weer op sterkte is, dit in positieve zin zal 
veranderen. 
 
Tot zover onze eerste termijn 

  
 Mevrouw Hek 

Het is erg jammer dat we leven in een tijd waarin de wereldwijde economische crisis de financiën in ons 
land én onze gemeente in een belangrijke mate beheerst. De gevolgen van deze crisis zijn enorm groot en 
zullen ons ook nog eens lange tijd achtervolgen. Overal moet er flink worden bezuinigd, niet alleen de 
landelijke overheid is hiermee bezig ook onze gemeente ontkomt niet aan bezuinigen en ombuigingen. Dit 
zien wij vertaald in de begroting en meerjarenraming én de ombuigingen die door het college worden 
voorgesteld.  
 
Het is duidelijk dat deze bezuinigingen voor Albrandswaard niet van korte duur zijn, maar helaas 
structureel noodzakelijk om de verminderde inkomsten, alle tegenvallers en het hierdoor ontstane 
structurele tekort in de begroting op te vangen. Daarnaast moet Albrandswaard zich ook voorbereiden op 
extra bezuinigingstaakstellingen die er vanuit het Rijk nog aankomen. De onzekerheid over de exacte 
taakstelling is daarbij extra vervelend want we weten nog steeds niet precies waar we aan toe zijn.  
 
Voorzitter, 
 
Het mag duidelijk zijn dat het CDA niet blij is met deze financiële situatie en ook niet direct staat te juichen 
bij deze begroting en ombuigingsvoorstellen. Maar we begrijpen ook dat bezuinigingen absoluut 
noodzakelijk zijn en we kunnen ons op ook wel voorstellen waarom de gepresenteerde 
ombuigingsvoorstellen zijn gedaan. Wij zien in dat het op dit moment niet veel anders kan. Maar we 
hebben toch wel een aantal opmerkingen:  
 

 Er valt nu weinig te kiezen. Juist voor ons als raad is het belangrijk om bij ingrijpende 
bezuinigingen iets te kiezen te hebben.  

 Met het ombuigingspakket wordt een groot gedeelte van de voorgestelde investeringen vooruit 
geschoven. Zoals u zelf al aangeeft, dit soort maatregelen kan je niet eindeloos voortzetten. Er 
komt een moment waarop we niet meer kunnen uitstellen en een keuze moeten maken.  

 Het vooruitschuiven van keuzes brengt veel onzekerheid met zich mee voor onze inwoners. 
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan hen die zijn aangewezen op de WMO, zij verkeren al lange tijd in 
onzekerheid wat de bezuinigingen voor hen precies gaan betekenen en dat duurt maar voort. Of 
wat te denken van mantelzorgers en vrijwilligers of een voorziening zoals de bibliotheek? Zij weten 
niet waar ze aan toe zijn. 

 Ook vinden wij het jammer dat de subsidies niet zijn meegenomen in de voorstellen. We gaan 
daar later nog over praten. Om helderheid en duidelijkheid te verschaffen, en onzekerheid te 
voorkomen was het beter geweest als het nu al bij deze voorstellen was betrokken.  

 De voorstellen die worden gedaan zijn in sommige gevallen geen echte ombuigingen te noemen, 
het is het simpel nog wel of niet meer uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Een voorbeeld is 
het terugdraaien van de extra lasten voor het onderhoudsniveau verhardingen door 
areaaluitbreiding. Dat roept bij ons de vraag op hoe lang je daarmee kan doorgaan, voordat we 
tegen problemen aanlopen?  
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 Dat brengt ons bij de maatregel van de selectieve uitgaven stop, die we nu met een mooi woord 
‘budgetfreeze’ zijn gaan noemen. We hebben bij de 2e tussenrapportage de opbrengst van deze 
ingrijpende maatregel te zien gekregen en die valt ons toch een beetje tegen. Bij de bespreking 
van de middelennotitie is ter sprake gekomen dat het zou worden gemeld als het ergens ‘wringt’. 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit allemaal zomaar gaat, het moet toch ergens problemen en 
pijn opleveren? Graag horen we van het college hoe het staat het met dat ‘wringen’. 

 In het College uitvoeringsprogramma staat het zo mooi: Albrandswaard, dorpen tussen groen en 
stad. En ook in ons coalitiedocument is duidelijk opgenomen dat we een groene gemeente willen 
zijn, met groene polders en groene kernen. Kortom, groen is het visitekaartje van Albrandswaard. 
Daarom is de CDA-fractie toch wel verbaasd over de voorstellen voor bezuinigingen op het 
programma Buurt en Buitenruimte. Verschraling, maar tot hoe ver?  

 In de begroting staat dat het weerstandsvermogen van Albrandswaard ruim voldoende is. Maar u 
maakt daarbij direct de kanttekening dat deze ‘ruime voldoende’ zonder gedegen financiële 
heroverwegingen snel kan veranderen. Eerder in de begroting stelt u de raad voor om een deel 
van het weerstandsvermogen dat de ratio van het risicoprofiel te boven gaat, in een 
investeringsreserve onder te brengen die ter beschikking staat aan de raad om nieuwe 
investeringen te doen. Wij vragen ons af hoe we dit nu moeten lezen en om welke financiële 
ruimte het hier gaat?  

 Het binnenzwembad is een belangrijke voorziening voor onze inwoners. We begrijpen dat u dit in 
het ombuigingspakket heeft opgenomen, want het zwembad is de duurste voorziening binnen 
onze gemeente. De exploitatiekosten hiervan zijn na juni 2013 niet meer opgenomen, zoals we 
ook al eerder als raad hebben afgesproken. We maken ons hier wel zorgen over, want als we met 
dit pakket instemmen, hebben we dan al impliciet besloten het zwembad te sluiten? Hoe ziet u dat 
dan in het licht van de enquête die u wilt gaan houden om de mening van burgers te peilen over 
het lokale voorzieningenniveau in relatie tot de betaalbaarheid ervan?  

 
Voorzitter, 

 Het is duidelijk dat een helder overzicht van de investeringen, dus keuzes en de consequenties 
daarvan, ontbreekt. Daarom is het ook zo moeilijk om met andere voorstellen of ideeën te komen 
want we weten niet wat er te kiezen valt. Voordat wij op uw voorstel kunnen ingaan om de 
noodzakelijke ingrijpende keuzes in 2011 strategisch te maken, hebben wij meer informatie nodig 
dat u voor de handen is. Daarom dien het CDA samen met de EVA en PvdA de Motie begroting in 
waarin wordt gevraagd inzicht te geven wat de consequenties zijn van het wel of niet doen van 
investeringen en daarbij aan te geven wat echt moet gebeuren omdat we anders in  problemen 
komen of waarover te praten val. Zodat we weten wat er te kiezen valt en de consequenties 
daarvan kunnen overzien. 

 
Voorzitter,  
 
De maatregelen die u voorstelt zijn nogal defensief. Neem nu de term weerstandsvermogen. En dat 
snappen we, maar graag zien we dat we ons tegelijkertijd richten op meer actieve mogelijkheden die 
volgens ons ook voorhanden zijn. Veerkracht is wat dat betreft veel actiever. En met veerkracht bedoel ik 
dat we negatieve dingen omzetten in iets positiefs dan alleen maar weerstand te bieden. Het lijkt ons goed 
om de veerkracht van Albrandswaard verder te verkennen en uit te breiden. En daar hoeven we wat ons 
betreft niet mee te wachten totdat de integrale, strategische visie op onze gemeente klaar is. Ons 
huishoudboekje staat echt onder druk!  
 

 Een van de mogelijkheden voor veerkracht is positief de samenwerking te gaan zoeken, daar 
waar het kan. Daarbij denken we aan nog verdere intensivering van de samenwerking in BAR-
verband. Onlangs hebben we met elkaar in Barendrecht een avond bijgewoond waar over de 
intensieve en vergaande samenwerking tussen de Drechtsteden werd verteld en waarbij naast 
verbetering van kwaliteit ook efficiency en vermindering van kosten goed naar voren kwam. Dit is 
een goed voorbeeld voor ons als BAR-gemeenten welke positieve gevolgen samenwerking heeft 
en wat het kan opleveren.  

 
Wij zijn natuurlijk al bezig met samenwerking in BAR-verband, maar het CDA vindt het nog wel erg 
voorzichtig. Juist nu is het de tijd is om hier steviger op in te zetten. Natuurlijk gaat het bij deze 
samenwerking in de eerste plaats om het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat is 
veerkracht. Maar alleen door efficiency en vermindering van kosten kunnen we de continuïteit van 
onze dienstverlening aan de inwoners van Albrandswaard ook in de toekomst garanderen. Dan 
zijn we beter voorbereid mochten de tijden nog BARder worden.  
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 Het belang van intensievere samenwerking wil ik graag illustreren met een voorbeeld. Onlangs 
schreef de wethouder in zijn column in De Schakel over de doelstelling om de kaartenbak met 
werkzoekenden leeg te maken. Daar zijn we het mee eens, want iedereen die in deze kaartenbak 
zit kost de gemeente per persoon per jaar € 15.000. Dat is veel geld. Ook gaf de wethouder aan 
dat er in Albrandswaard bedrijven zijn die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers en die daar 
helaas niet in slagen. Omdat onze gemeente, gezien de financiën niet kan voorzien in een 
ondernemersloket, vervult de wethouder graag zelf de rol van bemiddelaar. Wij zien liever dat 
deze bemiddeling in een groter verband wordt gedaan, omdat we verwachten dat dit veel meer 
resultaat oplevert.  

 
 Dit brengt mij op een onderwerp dat hier goed op aansluit, namelijk het activeren van mensen met 

meer afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is van groot belang, natuurlijk in de eerste plaats voor hen 
zelf, maar ook voor Albrandswaard. Er moeten veel inspanningen worden verricht om deze 
mensen aan de slag te krijgen. Ook dat is veerkracht. Bij het aanbesteden van diensten en werken 
is het mogelijk om een gedeelte van de loon- of aanneemsom te reserveren voor zogenoemde 
inbesteding. Hier liggen mogelijkheden voor mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt, maar 
wellicht ook voor mensen uit de kaartenbak. Daarom dien ik de motie in ‘Help iedereen aan werk: 
besteed in!’  
 
 
 
 

Voorzitter, 
 

 Het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat binnen onze gemeente is van 
groot belang. Voor onze toekomst in Albrandswaard is het duurzaam omgaan met mens, 
middelen, milieu en onze leefomgeving essentieel. Ook hier liggen mogelijkheden voor het 
oprapen. Wederom veerkracht. Met duurzaamheid valt namelijk veel winst te behalen en juist in 
tijden van bezuinigingen levert dit financiële voordelen op. Het valt ons op dat duurzaamheid nog 
niet in alle aspecten van beleid, organisatie en uitvoering binnen onze gemeente is opgenomen. 
Daarom vragen wij het college een plan voor te leggen waarin de duurzaamheid van nieuwe 
projecten en investeringen structureel onderdeel wordt van beleid, organisatie en uitvoering. 
Hiervoor dienen wij de motie ‘Borgen voor morgen’ in. 

 
 
Voorzitter, 
 
Tot slot wil ik graag onze ambtenaren bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en speciaal rondom 
deze begroting. Daarbij wil ik zeker ook noemen al het extra werk dat is verricht om onze vragen te 
beantwoorden.  

 
 De heer Van Wolfswinkel 

Het is crisis wat de klok slaat. Steeds weer worden we met de kredietcrisis geconfronteerd. Als we het 
goed bekijken is het voor de inwoners van Nederland en ook voor Albrandswaard een crisis tussen 
aanhalingstekens. Hebben we het wel zo slecht, merken we de crisis eigenlijk wel in onze portemonnee of 
wordt ons de crisis aangepraat? De CU/SGP vindt het belangrijk dat iedereen meekan in een 
samenleving. Dat houdt concreet in dat we de alleenstaanden, de ouderen, de gehandicapten, mensen die 
de extra steun nodig hebben, niet in de kou mogen laten staan. 
De CU/SGP heeft deze norm niet zelf verzonnen maar is een norm, ontleend aan de Bijbel.  
Dit zorgen voor elkaar kan je alleen doen met een slagvaardige overheid. Een overheid die zijn 
verantwoording neemt maar ook een overheid die de verantwoordelijkheid deelt met haar burgers.      
Vanuit dit gegeven hebben wij de begroting tot ons genomen en hebben ons een mening gevormd of de 
cijfers hard zijn, de nodige bezuinigingen ook gehaald kunnen worden en er voldoende lef is getoond om 
ook te durven bezuinigen. En hoe de bevolking bij deze keuzes betrokken is geweest, waarin dit college 
zegt zo sterk te zijn.  
 
Meneer de voorzitter  
 
Keuzes maken vraagt lef. Keuzes maken vraagt bestuurskracht. Geen keuzes geeft onrust, ongeduld en 
onbegrip. De CU/SGP vraagt zich af welke keuzes er gemaakt zijn in deze begroting. Volgens ons is er 
gekozen om geen keuze te maken en de zaken maar voor ons uit te schuiven. ECHTER:  NU GEEN 
KEUZES MAKEN IS VOLGEND JAAR VOOR HET BLOK STAAN!   
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Wij krijgen de indruk dat bij de aangekondigde “bezuinigingen” (tussen aanhalingstekens) niet gekozen 
wordt. Volgens onze fractie een gemiste kans.   
 
Waar maakt de CU/SGP zich zorgen over : 
 

1. Op het onderhoud van de openbare ruimte wordt stevig bezuinigd. Er wordt geen rekening 
gehouden met areaal uitbreiding Portland en Essendaal. In het bevriezen van de budgetten van dit 
jaar is al toegegeven door het college dat er zeer strak bezuinigd is in 2010 op de openbare 
ruimte. Als werknemer, werkzaam bij een onderhoudsbedrijf, kan ik mezelf niets beter wensen. De 
geschiedenis heeft namelijk geleerd dat bezuinigen of uitstellen van onderhoud als een 
boemerang naar je terugkomt. Groen en onderhoudsbedrijven in Albrandswaard reserveert  u 
alvast ruimte in de tweede helft van volgend jaar. Dan kunt u zeker aan de slag. De burgers zijn 
het slechte onderhoud meer dan zat en we zullen dan niets anders kunnen dan een deltaplan 
onderhoud voor de gemeente Albrandswaard op te stellen. Wij vinden wel dat de burgers zelf ook 
meer kunnen en moeten doen. In het schrijven van de provincie van 1 oktober over de 
jaarrekening 2009 geeft deze aan dat, en ik citeer onder het kopje onderhoud kapitaalgoederen : 
“In uw paragraaf schrijft u dat bij de opzet  van het beheerprogramma  in 2005 rekening is 
gehouden met een inhaalslag binnen 6 jaar van  de onderhoudsachterstand  van de wegen. Dit is 
helaas nog niet gelukt. In 2010 zal een plan worden voorgelegd waarin wordt aangegeven hoe 
tegen welke kosten en binnen welke termijn de achterstanden kunnen worden ingehaald. Wij zien 
het plan met belangstelling tegemoet” einde citaat. Als het plan deze begroting is met de 
aangekondigde bezuinigingen zijn wij benieuwd naar de reactie van de provincie. College hoe zit 
dit eigenlijk?    

2. We maken ons ook zorgen over het uitstel gedrag van dit college. De investeringen, met 
uitzondering van de stokpaardjes van EVA, worden uit- of afgesteld. Waarom nog zoveel moeite 
gedaan voor het voortgezet onderwijs in Albrandswaard terwijl er op 3 kilometer afstand een 
prachtige campus verrijst. Waarom geld steken in gebouwen in de gemeente Albrandswaard zoals  
boerderij Verhoef, terwijl we allemaal weten dat we het best wel zouden kunnen kopen maar 
absoluut niet kunnen onderhouden. Het onderhouden van bestaande, in het bezit zijnde 
gebouwen zoals bijvoorbeeld het Boerderijtje en boerderij Oostdorp, kost al genoeg moeite.  

3. De kontakten met de ondernemers verlopen ronduit stroef. Typerend voorval  was de omgang van 
het college met de vragen van de VVD over HB interieur. De man zit al meer dan 10 weken in de 
rommel en dat voor de derde keer in een paar jaar. Ook de brandbrief  van de 
winkeliersvereniging Rhoon en de situatie in Poortugaal centrum stemmen de ondernemers niet 
echt gelukkig. Wij hebben weleens gezegd dat sport de smeerolie is in de samenleving. Zo is een 
sterk bedrijfsleven in de gemeenschap de smeerolie in de economische samenleving. Zolang de 
gemeente weinig overleg voert en weinig gelegen laat liggen aan de ondernemers zullen deze 
ondernemers weinig gelegen laten liggen aan de gemeente. Des te meer vinden wij het in de 
ondernemers te prijzen dat zij festiviteiten als Griendpop, Rhoon on ice, wielerronde , 
paardenmarkt enz. blijven ondersteunen en financieren College sluit u aan, doe mee, werk niet 
tegen en trek samen op om de plaatselijke economie te versterken. En waar mogelijk steun de 
plaatselijke ondernemers.  

4. Wij kunnen er niet achterkomen hoe het nu zit met het subsidiebeleid. Op de vraag van de 
CU/SGP fractie of u een korting van 10 % toepast op de hoogte van de subsidies, kregen en 
krijgen we geen antwoord. Daarom nogmaals de vraag welke subsidies heeft u toegezegd, welke 
kortingen heeft u toegepast en welke subsidies heeft u afgewezen. Wanneer wij  in eerste termijn 
van u geen antwoord krijgen, zullen wij in tweede termijn onze vraag ondersteunen met een motie. 
Opvallend zijn tevens de verplichtingen die het college is aangegaan voor het Centrum voor jeugd 
en gezin en de Stichting welzijn Albrandswaard. Over beide instituten zou de raad nog een 
uitspraak doen met betrekking tot het toekomstig beleid en in het kader van de noodzakelijke 
bezuinigingen.  

5. De WMO en de sociale dienst zijn beiden uitbesteed aan Ridderkerk. Het overzicht over de kosten 
en de overheadkosten en de grip op het beleid dreigen we kwijt te raken. Bij de tweede 
kwartaalrapportage zat geen overzicht van de sociale dienst en de WMO. Het is voor de CU/SGP 
fractie vreemd dat de portefeuille van de WWB bij mevrouw Rombout ligt terwijl in de kolom in de 
Schakel de Heer Euser een ieder met een uitkering uitnodigt om met hem contact op te nemen 
voor hulp. Natuurlijk moeten we er alles aan doen om mensen van werk naar werk te begeleiden. 
Maar voor de duidelijkheid en de transparantie van beleid is het goed duidelijkheid te geven over 
de taakverdeling binnen dit college. Het invoeren van een eigen bijdrage door de meer 
draagkrachtigen bij de WMO is een goede zaak. Zodat mensen die het echt niet kunnen betalen 
blijvend geholpen kunnen worden om zelfstandig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. 

 
Meneer de Voorzitter  
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De gemeente Albrandswaard is een bijzondere gemeente. Een groene long tussen stad en haven. Om de 
vitaliteit in de gemeente te behouden kost dat grote inspanningen. We hebben nogal wat projecten 
onderhanden zoals bijvoorbeeld: 

 De afbouw van Portland. Redden we dat wel financieel?  
 De invulling van de 6 HA . Komt de stoeterij er nu wel of niet en hoe zit het met de subsidie 

van het wereld natuurfonds?  
 Het aanleggen van een speeltuin met behulp van een speeltuinvereniging. Is het nog 

mogelijk om er gezamenlijk uit te komen?  
 Het inrichten van het Buijtenland van Rhoon. Waarbij ik begrijp van de EVA , VVD en CDA 

dat zij een heroverweging hebben aangevraagd bij de tweede kamer over de inrichting van 
dit gebied. Welke zekerheid geef je nu de burgers van Albrandswaard en zeker de inwoners 
van het betreffende gebied? Hoe zit het trouwens met de kosten die we maken voor het 
bestemmingsplan? Komt de provincie haar afspraken na? Albrandswaard betaalt  € 
250.000,- en de provincie de rest. Klopt dit? 

 De afbouw van Essendael. 1 regel in de begroting wordt hier aan gewijd. Geeft het nog 
steeds de geprognoticeerde bijdrage van  € 6 miljoen of zitten de zaken anders in elkaar? 

 Het inrichten van de polder Albrandswaard. Er zou vorig jaar een plan komen . Het is zeer 
rustig op dit terrein .Komt er met dit college weer een nieuwe visie op dit gebied?   

 Het terrein van het voormalig zwembad. Gaat de gemeente Albrandswaard nog plannen 
maken?  

 Het centrum van Rhoon en Poortugaal. 
 
Kortom er is heel veel te doen. In eerste instantie voor de raad om kaders te stellen en daarna het college 
opdracht te geven aan de slag te gaan. De CU/SGP fractie heeft sterk de indruk dat het nu andersom 
gebeurt: eerst worden er afspraken gemaakt door het college en daarna wordt de raad geïnformeerd. Dit 
is niet zoals het hoort.  
 
Meneer de voorzitter  
 
Wij zijn voor ons doen kritisch. Dat komt omdat wij ons zorgen maken over gebrek en lef en visie van dit 
college. Dit zou zelfs gevolgen kunnen hebben voor de zelfstandigheid van Albrandswaard. Uitstellen van 
onderhoudswerkzaamheden en afstellen van broodnodige investeringen. Samen met het niet durven 
kiezen voor structurele bezuinigingen brengt dit de bestuurskracht van de gemeente in gevaar. Daarbij 
komt nog dat er ongebreideld bedragen uit de reserves worden genomen onder het mom van 
crisisbestrijding van tijdelijke aard. Wij kunnen niet in een glazen bol kijken maar weten wel dat we als 
rentmeesters moeten omgaan met de financiën van de gemeente. Dat zien wij in deze begroting niet 
terug. De CU/SGP fractie wil daarom de gemeenteraad alsnog oproepen om met elkaar de komende 3 
maanden  te werken aan structurele bezuinigingen voor het  komende jaar. Dit om te voorkomen dat 
anders de provincie ons dat op zal gaan leggen.  
 
Meneer de voorzitter  
 
We zitten in een politiek en economisch onzekere tijd. Onzekerheid kan leiden tot verstarring  en onrust. 
Wij wonen nog steeds in een van de welvarendste landen ter wereld en daar mogen en kunnen wij 
dankbaar voor zijn. Mag het dan een onsje minder zijn, we zullen het amper merken. We kunnen en 
mogen daarom keuzes niet uit de weg gaan. Wij danken de ambtenaren voor hun onvoorstelbare loyaliteit, 
wellicht soms tandenknarsend.  
De ChristenUnie/SGP fractie zal haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan om keuzes te durven 
maken.  
In de wetenschap dat wij dit alles niet alleen kunnen, wensen wij raad, college en ambtelijke organisatie 
Gods zegen toe in dit  moeilijke en verantwoordelijke werk.  
 
Dank u  
 
De heer Polder 

 Meneer de Voorzitter, leden van de raad en mensen op de publieke tribune. 
Door middel van deze notitie, die ik nu voorlees, wil de NAP een bijdrage leveren aan het debat over de 
programmabegroting voor 2011 en verder. 
 
Allereerst wil ik stilstaan bij de algemene kaders waar onze gemeente rekening mee moet houden. 
Uiteraard speelt daarin de economische situatie en de dreigende miljarden bezuinigingen een grote rol. In 
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het jaar 2010, waarvan velen hadden voorspeld en gehoopt dat de recessie zou stoppen, komt nog steeds 
de ene na de andere financiële tegenvaller binnenvallen. Het kabinetsbeleid is nog niet duidelijk genoeg 
en geeft nog onvoldoende richting aan beleid. Dat er bezuinigd zal worden is helder, maar het hoe dat is 
de grote vraag.   
 
Niet alleen gemeenten merken de financiële tegenvaller. Ook en vooral onze inwoners worden straks door 
de bezuinigingen getroffen. De miljarden steun aan disfunctionerende banken moet uiteindelijk door ons 
allemaal worden terugbetaald. Dat is de algemene tendens, het heersende collectieve gevoel hierover. 
 
Hoe gek het ook mag klinken, tijden van recessie dwingen eenieder tot het maken van keuzes. Als 
voorbeeld te noemen Feyenoord, geen ruimte voor investeringen. Ook niet na een financiële injectie. 
Eerste de financiën op de rit, back to basic, terug naar het voetbal in plaats van de commercie zou ik 
zeggen. Duidelijke keuzes die erop neerkomen dat Feyenoord even geen kampioen wordt, maar 
misschien wel creativiteit en passie terugbrengt in waar het echt om draait: spektakel voor de supporters. 
 
Onze gemeente vergelijken met een voetbalclub in nood, we zijn toch bezig met de 
begrotingsbehandeling. Inderdaad, maar ook in Albrandswaard moeten we keuzes maken. Heldere 
keuzes die kunnen betekenen dat deze gemeente meer teruggaat naar een beheergemeente in plaats van 
een ontwikkelende gemeente. Alle energie naar de dienstverlening naar de klant zou wat de NAP betreft 
de beste reactie zijn op de huidige situatie.  
 
Het college heeft in 2010 vooral gelet op de uitgaven,een keuze gemaakt iedere uitgave tegen het licht te 
houden. (daarmee bedoel ik niet de nieuwbouw in Rhoon). 
Door het college wordt voorgesteld de investeringen uit te stellen en in tijd te spreiden. Gelukkig merken zij 
daar zelf over op dat dit tijdelijke maatregelen zijn die niet grenzeloos kunnen worden voortgezet. 
Om tot goede keuzes te komen moet op korte termijn de strategische visie voor onze gemeente worden 
geactualiseerd. Voor onderbouwing van keuzes vinden ook wij dat van belang.  
Voor 2011 resulteert dit in een begroting en een situatie waarin de voorzieningen voorlopig op peil kunnen 
blijven en het verlies wordt beperkt. Het jaar 2011 wordt dan het jaar van de waarheid. In de eerste helft 
van 2011 moeten heldere keuzes worden gemaakt. Om in het vergelijk met Feyenoord maar te blijven: 
gaan we voor het faillissement of zorgen we voor kwaliteit voor onze kiezers.  Streven we naar een onder 
curatele stelling door de Provincie of proberen wij zelf de regie te blijven houden? 
 
Het collegevoorstel de noodzakelijke ingrijpende keuzes in 2011 strategisch te maken op basis van een 
integrale visie op onze gemeente ondersteunen wij, maar… 
Wij vinden dat er ook keuzes op korte termijn moeten worden gemaakt. Daarbij is het de rol van een 
raadslid om onder andere het beleid te controleren. Ik haal het rapport van de Rekenkamercommisie aan. 
Deze geeft uitstekend het dilemma weer waarin de gemeenteraad als jaren verkeert. De raad wil wel 
controleren maar dat is aan de  hand van de huidige gegevens onmogelijk. De conclusie van de 
rekenkamercommissie onderschrijf ik: De kwaliteit van de beleidprogramma’s is onvoldoende in die zin dat 
de doelstelling niet SMART zijn geformuleerd en niet duidelijk is wat de kosten zijn van het nastreven van 
doelstellingen en de mogelijke scenario’s. Uit de quick scan komt naar voren dat er nog veel te verbeteren 
valt. De RKC is zich ervan bewust dat het gezien het tijdsschema van de begrotingsbehandeling 
nagenoeg ondoenlijk zal zijn om nog tot fundamentele wijzigingen van de begrotingsstukken 2011 te 
komen. 
 
De NAP verwacht meer van dit college. Tenslotte is ervoor gekozen om met 4 wethouders te werken. 
Wethouders met een jarenlange ervaring als raadslid die bekend zijn met de gebrekkige 
controlemogelijkheden van de raad die veel meer moeten doen aan het transparant weergeven van de 
financiële situatie van deze gemeente. Zonder inzicht in de tekorten rond de ontwikkeling van het 
Centrumplan Rhoon en zonder inzicht in de verkoopwaarde van de CAI is een goede afweging van keuzes 
niet te maken. Of moeten we zelf als NAP aannemen dat het weerstandvermogen mogelijk verdampt 
vanwege de financiële situatie rond de Centrumontwikkeling Rhoon of wordt de verkoop van de CAI nu 
eens echt ter hand genomen en deze verliesgevende hobby gestopt om bijvoorbeeld voorzieningen te 
garanderen? Kortom, als je niet samen (college en raad ) werkt aan verbetering van transparantie, samen 
keuzes maakt en die uitlegt aan de bewoners van Albrandswaard dan wordt de strategische visie een 
eenvoudige. Dan worden de strategische keuzes niet meer door de  gemeente maar door de provincie of 
het Rijk gedaan. 
Keuzes ophangen aan de strategische visie betekent handelen  in het kader van dit collegevoorstel. Dit 
betekent dat de ruim 8 ,3 miljoen investering in nieuw beleid (zoals de financieringsbehoefte aangeeft) 
wordt geschrapt tot deze visie klaar is. Dat een voorstel om te komen tot een Klant Contact Centrum in het 
eerste kwartaal van 2011 wordt gekoppeld aan het zoeken naar andere huisvesting van de backoffice van 
de gemeente en op die wijze de huurprijs van de huisvesting aan de Hofhoek te verlagen.   
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Voor integraal beleid moet voorafgaand aan de bijeenkomsten inzake de strategische visie (of uiterlijk 
tijdens) inzicht gegeven worden in de resultaten van de deelname in Essendael en de OMMIJ. 
 
Rest mij nog wat dit betreft aan te geven dat de argumenten die het college gebruikt op veel plaatsen in de 
begroting geen causaal verband hebben met de (voor)genomen besluiten. Als voorbeeld: in de 
risicoparagraaf grondexploitaties staat letterlijk: ‘Het centrumplan Poortugaal kent daarbij het grootste 
risico, omdat het een centrumgebied betreft. Of in 2011 wordt wegens uitstel van schilderwerk € 50.000,00 
bespaard, maar in 2012 leidt dit tot een uitgave van € 150.000,00 wegens driedubbele in plaats van een 
enkele schilderbeurt.’ 
 
Wij willen alvast een keuze maken, namelijk het bevriezen van de OZB-tarieven. De waarden van 
woningen en bedrijven zijn (volgens het SVHW) met 4% gedaald. Het is niet sociaal om de 
geprognosticeerde stijging van 3% te compenseren met een tariefstijging van 7%. De NAP wil de huidige 
tarieven met 4% laten dalen, conform de gemiddelde marktwaarde daling. (Overigens is niet door het 
SVHW aangegeven welke index zij hiervoor hebben gebruikt. Het CBS geeft een daling aan van 6%). 
 
Tot zover de bijdrage van de NAP voor deze eerste termijn. 
 
De voorzitter geeft aan dat er een aantal amendementen en moties zijn ingediend. Vervolgens geeft hij 
aan dat de motie van de EVA, PvdA en CDA nummer 1 krijgt.  
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De voorzitter geeft aan de motie ‘help iedereen aan werk: besteed! ‘nummer II krijgt. En luidt als volgt.  
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De voorzitter geeft aan de motie borgen voor morgen van de CDA nummer III krijgt en luidt als volgt. 
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 De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over het CJG letter A krijgt en luidt als volgt. 
 

 
  

De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over de weerstandsvermogen letter B krijgt en 
luidt als volgt. 
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De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over de reserve letter C krijgt en luidt als volgt. 
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De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over de 2de Tankautospuit letter D krijgt en luidt 
als volgt. 
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De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over OZB  letter E krijgt en luidt als volgt. 
 

 
De voorzitter geeft aan dat de amendement van de VVD over de integrale toekomstvisie letter F krijgt en 
luidt als volgt. 
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 De voorzitter geeft aan dat het amendement van de PvdA letter G krijgt. Dat als volgt luidt. 
 

 
  

De voorzitter schorst de vergadering. 
 De voorzitter heropent de vergadering. 
 
3. Beantwoording van de 1ste termijn van de raad door het college  

De voorzitter vraagt zijn plaatsvervanger, de heer Van Meijbeek, om hem waar te nemen.  
 
De heer Bergmann  
Leden van de raad, 
 
Deze maandag, 1november 2010 staan we aan de vooravond van het nemen van een besluit over een  
afdoende pakket van ombuigingen en bezuinigingsmaatregelen voor het begrotingsjaar 2011 en verder. 
En ik spreek specifiek over afdoende en vooral niet over verstrekkend of ingrijpend of een breed opgezet 
pakket van maatregelen. Want voor de jaren 2012 en volgende zal het er toe moeten leiden, dat we pas in 
2011 fundamenteel de discussie aangaan die ook voor de jaren erop moeten zorgen dat ons 
huishoudoekje op orde komt en vooral ook blijft. Hoewel de eerste optimistische economische berichten al 
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weer onze kranten vullen worden de overheidsfinanciën nog steeds geraakt door harde, maar 
noodzakelijke ingrepen. De economische crisis heeft op alle drie de bestuurslagen diepe sporen 
nagelaten. Ons college is ervan overtuigd dat we uw raad een sluitend pakket van voorstellen kunnen 
aanbieden. Echter, we mogen niet uitsluiten dat onvoorziene tegenvallers en kabinetsbeleid er toe leiden 
dat toch nog een tekort ontstaat. We zullen ook dan weer gezamenlijk lastige keuzes moeten maken. En 
zeker wanneer het niet precies duidelijk zal zijn welke zaken er noodzakelijk zijn om vooral ook op langere 
termijn aan onze inwoners de voor hen zo noodzakelijke voorzieningen te kunnen blijven bieden.  Hierin 
zal volgend jaar het zero base budgetting en voor mij in het bijzonder de strategische visie van 
Albrandswaard  essentieel zijn. Het afwegingsproces  van ons college bij de voorliggende voorstellen was 
buitengewoon omvangrijk en zeker ook grondig. En dat tegen de grond van onze opgave en ambities van 
ons college in ons college uitwerkingsprogramma ‘met elkaar komt het voor elkaar’. Een woord van dank 
aan onze medewerkers. Wij willen u danken voor uw inzet om deze begroting samen te stellen en ook 
voor de uitleg en beantwoording van de vele vragen vanuit de raad, maar ook zeker vanuit het college. 
 
Voorzitter, Misschien wel voor ons college de belangrijkste vraag, die wij ons bij het afwegingsproces 
telkens opnieuw hebben gesteld is hoe wij als gemeente onze noodzakelijk lange termijn investering 
overeind kunnen houden zonder het bestaande voorzieningenniveau van de Albrandswaardse 
gemeenschap op onacceptabele wijze aan te tasten en zonder onze inwoners in deze lastige 
economische tijd te confronteren met lastendruk.  
 
Voorzitter, Ik geef uw raad mee dat aan het einde van de tunnel  waar we ons nu bevinden nog geen licht 
is te zien, ofschoon we mogen begrijpen dat Nederland uit de langste recessie sinds de jaren 30 uit de 
vorige  eeuw opkrabbelt zijn de rijksfinanciën dat echter nog niet. In afwachting van de plannen van het 
nieuwe kabinet zullen wij als gemeente in 2011 opnieuw geconfronteerd worden met omvangrijke 
bezuinigingen. De algemene uitkering van het Gemeentefonds blijft in 2011, zoals afgesproken met de 
VNG, nog buiten schot. Echter over de vele doeluitkeringen die wij jaarlijks ontvangen van het Rijk en in 
het bijzonder die van groot belang zijn voor de uitvoering van onze sociaal maatschappelijk beleid zijn nog 
geen afspraken gemaakt. Wijzigingen in het rijksbeleid die tot de nadeel leiden zullen tot majeure opgaven 
en extra nieuwe bezuinigingen leiden, evenals de nieuwe taken die naar de gemeente gaan zonder 
afdoende bijbehorende middelen. 
 
Voorzitter, Deze inleiding samenvattend: wij beseffen ons terdege, dat we ons nog steeds in zwaar weer 
bevinden, maar het schip blijft wel drijven en we houden koers met zo nu en dan krachtige besturing. Aan 
de ene kant blijven wij investeren in de toekomst van onze gemeente, maar aan de andere kant moeten 
we een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van onze samenleving. 
 
Veiligheid in onze gemeente is een belangrijk thema en dat blijft ook onze aandacht verdienen en uw raad 
geeft daar ook heel veel aandacht aan. Veiligheid in wijken is een prioriteit van dit college en het zal 
zoveel mogelijk samen met onze partners in de veiligheid worden bewerkstelligd. En daarbij is belangrijk 
dat ook onze inwoners en ondernemers actief mee wordt samengewerkt. Het voortzetten en uitvoeren van 
het integrale veiligheidsbeleid zal ook 2011 zijn vervolg krijgen en houden. Hiervoor moest nog wel geld 
gevonden worden. Vanuit mijn eigen portefeuille zijn er grotendeels het vervallen van de investering van 
de 2de  Tas en de verlaging van de bureaukosten van Halt als dekking gevonden. De brandweerzorg heeft 
ook onze constante aandacht en naar mijn mening door de VVD onterecht opgemerkt of het misschien wel 
een hartenkreet dat er geen brandweerauto meer in de gemeente zou staan na 2012. De andere wijze 
van berekening en financieren van een deel van de veiligheidsregio leidt er juist toe dat wij als gemeente 
geen investering meer op de begroting hoeven op te nemen. Bekostiging van materieel geschiedt 
rechtstreeks door de veiligheidsregio zelf. En dan over het al dan niet sluiten van de kazerne hier in 
Albrandswaard ben ik nog steeds in gesprek met de directie van de veiligheidsregio. Dat zou moeten 
leiden tot een voorstel waarbij de Albrandswaardse kazerne open blijft, andere kazernes samengaan of 
sluiten en dat voor Portland een snelle interventie voertuig naast het aanrijden van de Tas tijdwinst moet 
opleveren. Het op het investeringslijst hebben van een Tas van om en nabij € 350.000 kost onze 
gemeente jaarlijks € 40.000 geld. Gedl dat op dit moment hard nodig is om onze begroting dekkend te 
houden. Er zal altijd een Tas op de kazerne blijven staan voor de operationaliteit en ook voor de komende 
2 jaar voor de geoefendheid.  
 
De voorzitter geeft het voorzitterschap weer over aan de heer Bergmann.  
 
De heer Euser  
Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisatie hebben niet altijd een goed beeld van de 
financiële positie van onze gemeente en dat kunnen we ons als college aantrekken.  
De rol van het college bij het opstellen van de begroting, maar eigenlijk in brede zin bij het formuleren van 
het financiële beleid is dat we proberen als een financieel jongleur een aantal ballen in de lucht te houden. 
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Hoe zou je de ballen kunnen typeren. Dat is in de eerste plaats dat we streven naar een structureel of 
materieel sluitende meerjaren begroting. Dat we proberen het lasten niveau van de burgers en ook de 
bedrijven op een aanvaardbaar niveau te houden. Dat we de maatschappelijk voorzieningen in onze 
gemeente in stand willen houden. Maar ook dat we adequate vestigingsvoorwaarden willen bieden aan 
bedrijven in onze gebieden. En dat we nieuwe projecten willen kunnen opstarten gericht op de 
toekomstige ontwikkelingen. Een stevig weerstandsvermogen in stand te houden en waar nodig te 
versterken met voldoende dekking voor risico’s waar voor we als gemeente voor staan. En ten slotte een 
financieringspositie nemen die we als gemeente aankunnen. Deze zeven factoren proberen we in balans 
met elkaar te brengen.  
 
Om dat te doen lopen we o.a. tegen externe ontwikkelingen aan. Er zal door diverse sprekers vanavond 
gewezen worden op het krediet en de economische crisis. De gemeenteraad heeft daar in het voorjaar 
van 2009 ook al uitvoerig over gedebatteerd en heeft er toen voor gekozen om op dat moment niet te 
kiezen voor structurele bezuinigingen op onze begroting. Dus ook geen fundamentele ombuigingen. Je 
zou kunnen zeggen dat we nu proberen de 2 begrotingsjaren 2009 en 2010 in te halen in de maatregelen 
die wij voorstellen. En overigens is er toen op dat moment ook voor gekozen om een deel van de tekorten 
af te boeken van de reserves. Dit alles natuurlijk in afwachting van betere tijden. En helaas moeten wij 
vaststellen dat die beter tijden nog niet zijn aangebroken.  
 
Dan zitten we nog met een grote onbekende, hoewel we proberen om dat op een verantwoorde manier in 
te schatten. Dat is de enerzijds de korting op de uitkering uit de gemeentefonds en anderzijds de 
decentralisatie van Rijk en Provincie, die op het bordje van de eerste overheid, de gemeente, wordt 
neergelegd. En waarop vaak ook een efficiency korting wordt toepast en we moeten vaststellen op de dag 
van vandaag dat het nog niet duidelijk is welke de gevolgen daarvan zijn voor Albrandswaard en onze 
begroting.  
 
Als we naar het financiële beheer kijken, zoals we dat in de afgelopen maanden hebben gevoerd dan is er 
in de eerste plaats, daar is ook al over gesproken en daar komen we uitvoerig over te spreken bij de 2e  
tussenrapportage, op voorstel van dit college door uw raad ingestemd met een uitgavenstop. En dat heeft 
in ieder geval 1 miljoen euro zo om en nabij opgeleverd. Maar aan de andere kant hebben we een deel 
ervan moeten inleveren. Door de kortingen die het Rijk aan ons heeft opgelegd en deels ook door het 
opvangen van tegenvallers. Wat we ieder geval van de budget freeze hebben geleerd is dat het zeker 
beter kan als het gaat om budget bewaking en controle op de uitgaven door onze organisatie en haar 
bestuur. En dat kan ook in de nabij toekomst ons helpen bij de activiteiten die ons nog staan te wachten. 
De andere opzet van de begroting 2011-2014 heeft veel tijd in beslag genomen is. Dat heeft veel tijd en 
energie gekost van de ambtelijke organisatie en de duur daarvan heeft ertoe geleid dat er onvoldoende 
tijd was voor burgers, het bestuur en uiteindelijk ook voor de raad om daar een stempel op drukken. 
Overigens niet te vergeten dat het model waarvoor gekozen is, het model is waar de raad invloed op heeft 
gehad. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de wensen van de raad, maar we 
hebben ook goed gezien de kritiek die nog mogelijk is en ook door de rekenkamercommissie is 
geformuleerd over het niet smart zijn over onze doelstellingen en dat is op zich een juiste constatering en 
het proces van zero based budgeting waar we aan beginnen  levert dan als bijproduct dat beter we 
aangeven wat we doen en wat het kost en wat de burger daarvan mag verwachten. De operatie die we zo 
recentelijk achter de rug hebben en waar we nu de discussie over voeren. De begroting 2011-2014 is 
voornamelijk een financieel technisch product en de fundamentele keuzen die we moeten maken, die 
komen op ons af en dat proces begint eigenlijk na vanavond. De zeven ballen, de zeven onderwerpen van 
financieel beleid loop ik kort even langs omdat het een antwoord is op de gemaakte opmerking en de 
gestelde vragen. Er is een forse ombuiging, bezuiniging uitgevoerd er werd gesproken over een bedrag 
van 4 miljoen. Nou is dat al schrikbarend hoog in het licht van onze begroting van 45 miljoen, maar het 
was 5 en kwart miljoen. En dat gemiddeld over een viertal jaren. Natuurlijk zijn het met name financieel 
technische maatregelen geweest, zoals uitstel van investeringen, het vooruitschuiven van een aantal 
besluiten, de onttrekking aan bestemmingsreserve. Dat betekent dat we er nog niet zijn. Niet omdat de 
maatregelen van de Rijk nog moeten worden verwerkt als deze bekend zijn, maar ook omdat wij er van 
overtuigd zijn dat er tot een heroverweging zal worden gekomen als het gaat om het zwembad en de 
investering in de buitenruimte.  
 
Ook wij hebben ons sterk in gezet om het lastenniveau niet onevenredig te laten stijgen. De tarieven van 
de afvalverwerking hebben we gelijk gehouden. We hebben wel een inkoopvoordeel niet aan de klant 
doorgegeven maar gebruikt om onze huishouding op orde te brengen. Voor wat betreft de rioolrechten 
hebben we geconstateerd dat er 19% btw niet was doorberekend. Dat hebben we nu wel gedaan. Het is 
flauw om te zeggen, maar je zou kunnen zeggen dat de burgers daarin de afgelopen jaren een zeker 
voordeel in hebben gehad. En we hebben ook gemeend dat nu ook nodig te hebben om de exploitatie op 
orde te houden. Voor wat betreft de OZB wordt er wat gespeeld met cijfers. Maar hij zou de raad willen 
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helpen te herinneren dat in tijden dat de huizen, het vastgoed in waarde steeg wij onze percentages naar 
beneden hebben bijgesteld. Dus is het wat ons betreft trap op en trap af als variant op een ander 
financieel thema van de Rijksoverheid richting gemeente, dat op het moment dat er sprake is van daling 
van de waarde van vastgoed wij ook in dezelfde lijn onze percentage hebben aangepast naar boven.  
 
Maatschappelijke voorzieningen willen wij evenals de raad in stand houden en we gaan daarover de 
fundamentele discussie met elkaar aan bij de voorjaarsnota, maar ik denk ook veel eerder in de 
voorbereiding daarvan. Vestigingsvoorwaarde voor het lokale bedrijfsleven is een belangrijke punt, maar 
we moeten ook beseffen dat de investeringsruimte voor deze gemeente zeer beperkt is. En dat betekent 
als het gaat om de COR (Centrum Ontwikkeling Rhoon) elke euro telt. Projecten zullen we altijd in 
ontwikkeling moeten nemen in overleg en met toestemming van de raad. En we komen met een voorstel 
naar de raad als het gaat om het grondbedrijf om daar een reserve in op te bouwen, zodanig dat we 
eventuele tegenvallers kunnen opvangen en voorbereidingskredieten daaruit zouden kunnen voteren. 
Maar er ligt nu nog geen besluit voor. Vervolgens het weerstandsvermogen dat staat ondruk. Dat is ook 
vanuit diverse kanten opgemerkt. We moeten risico’s kunnen opvangen. Over de financiering van deze  
gemeente is er niet zoveel over gezegd, maar bij deze begroting met deze bezuinigingen en deze 
ombuiging loopt het vreemd vermogen in vier jaar tijd al op van 42 naar 65 miljoen euro. En dat is evenals 
alle andere dingen waar u zorg heeft ook iets waar we niet aan voorbij moeten gaan. We mogen niet de 
grenzen van onze financierbaarheid overschrijden.  
 
Wij krijgen te maken met bezuinigingen met decentralisatie van Rijks- en Provincie taken. Dat betekent dat 
we ook om die reden naar onze maatschappelijke voorzieningen moeten kijken. En dat willen we niet doen 
zonder een uitvoerige debat met burgers en met de gemeenteraad. Betekent dat de ontwikkeling van de 
strategische visie aan de ene kant de heroriëntatie op onze maatschappelijke voorziening hand in hand 
zullen gaan en we hopen daar in ieder geval een belangrijk deel rond de voorjaarsnota in 2011 te hebben 
kunnen afronden. Voor wat betreft economie en arbeidsmarktbeleid proberen wij gebruik te maken van het 
lokale netwerk. De portefeuillehouder Maret Rombout houdt zich bezig zoals onze gemeentesecretaris zo 
plastisch placht te zeggen met de uitkeringsfabriek. En ik heb de schone taak om met de arbeidsmarkt 
beleid te maken. Vandaar geen onduidelijkheid over taakverdeling. Het gaat in goede collegialiteit. In dat 
kader van arbeidsmarktbeleid passen ook heel goed de plannen van mijn college Mieke van Ginkel als het 
gaat om aan- en uitbestedingen. Wat betreft de COR en dat is niet meteen een financieel onderwerp, 
maar het beeld wordt gecreëerd door sommige partijen zowel in als buiten deze raad als zouden de 
ontwikkelaars hebben afgehaakt en het vertrouwen weg zou zijn. Dat mag op enig moment wel zo lijken, 
maar we hebben in de nieuwsbrief aangekondigd hoe de werkelijk stand van zaken is. Wij hopen over niet 
al te lange termijn de burgerparticipatie te kunnen starten en natuurlijk een gedegen voorstel ook aan de 
gemeenteraad te kunnen voorleggen.  
 
Wij hebben als raad, en als college en ongetwijfeld ook als ambtelijk organisatie we geworsteld met deze 
begroting. Wij kijken allemaal reikhalzend uit naar de behandeling van de voorjaarsnota, omdat we 
allemaal verwachten dat we op dat moment concrete voorstellen hebben waardoor het makkelijker praten 
wordt over alternatieven. Zonder een voorschot te willen nemen op de behandeling van amendementen 
en moties moet ik wel aan het adres van de fractie van de VVD mijn compliment maken dat er ondanks 
het feit dat er wellicht informatie nog ontbreekt er toch een onderbouwd voorstel deze kant op komt. Dus in 
die zin denk ik dat het ook wel kan als je creativiteit aanspreekt. En de creativiteit heeft ook dit college, 
evenals lef en visie, maar wij combineren dat graag met volharding en met verstandig aanpakken. De 
ambtenaren zijn genoeg in het zonnetje gezet. En ik heb met genoegen met hun samengewerkt.  
 
Mevrouw Rombout   
Voorzitter, leden van de raad en geachte aanwezigen, 
 
Na een zeer korte inwerktijd realiseerde ik me dat ik mij beter kan voorbereiden op vier lange jaren 
vechten. Een gevecht niet met u in de raad hoop ik, een vechten ook niet met mijn collega college leden. 
Maar vechten om de voorzieningen in de gemeente hoog te houden bij een sterk vermindert beschikbaar 
gemeentelijk budget. Vechten ook om de nieuwe verantwoordelijkheden die wij van de Rijk gaan krijgen, 
ook weer met een sterk verminderd Rijksbudget ook goed in te bedden in Albrandswaard. En vechten ook 
om het verlanglijstje wat ongetwijfeld u heeft en wat ik ook heb om dat ondanks alles toch voor elkaar te 
krijgen.  
 
Vrijdagavond was ik bij de uitreiking van de sterren van de vrijwilligers van het jaar in Albrandswaard. En 
juist hier heb ik en denk ik terecht benadrukt hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de gemeenschap. Zonder 
vrijwilligers zal geen enkel beleid op zorg, onderwijs en welzijn van de grond komen. Zoals ik het deze 
avond verwoordde,  wij zorgen met beleid voor een waakvlammetje, maar de mensen moeten hier zelf 
een prachtig vuurwerk van maken. Mijn opdracht is dus niet om voorzieningen te schrappen en u dat soort 
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keuzes ook voor te leggen, maar mijn opdracht is wel om de zaken zo te organiseren dat het doel van de 
voorziening overeind blijft, maar de gemeente hier niet zonder meer de vanzelfsprekende eerste en enkele 
partner in is.  
 
Voorzitter,  naar aanleiding van de bijdrage van de fracties ondersteun ik van harte de opmerking die de 
NAP maakt over het transparant maken van de begroting voor de raad. Ook andere partijen en ik denk 
zelfs alle partijen hebben hier een duidelijk standpunt over ingenomen. Ondanks dat ik niet over financiën 
ga trek ik mij deze kritiek erg aan en heb het zodanig in het college kenbaar gemaakt. Wanneer u straks 
met mij een afweging moet maken over een bijvoorbeeld een nieuw jongerencentrum wel of misschien 
juist niet, een ander jeugdbeleid, dan is het voor u zaak dat u helder krijgt wat het jongerenwerk in het 
huidige centrum van ons nu precies kost. En hier is nog een grote verbeterslag in te maken en die zeg ik u 
ook toe. Uw vergelijking betreffende Feyenoord ondersteun ik vanzelfsprekend ook. Het is nu de tijd om 
back to basic te gaan.  
 
Voorzitter, De ChristenUnie/ SGP- fractie is ongeduldig, met alle begrip vanuit mijn kant. Ik hoop op 
ditzelfde begrip dat ijzer in elk geval niet door mijn handen te buigen is. Die belangrijke keuzes die 
gemaakt moeten worden binnen mijn portefeuille gaan heus gemaakt worden. En ik schuif voorstellen 
daarvoor naar u aan de raad niet voor mij uit, maar werk daar nu elke dag aan. Maar het vergt wel een 
goede voorbereiding en goede informatie over de huidige stand van zaken op tal van terreinen. De 
ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich soms ook terecht zorgen. Uw ongerustheid over bijvoorbeeld over 
het voorgezet onderwijs, ik hoop dat weg te kunnen nemen. Dit punt wordt ook door de VVD- fractie 
genoemd. Het doen van een kort onderzoek, zoals ik dat in de startnotitie heb aangegeven naar het 
instroompunt is niet veel moeite. Ik ga niks winnen door op dit punt het coalitieprogramma ineens terzijde 
te schuiven. Een voorstel aan u voor een investering in een volwaardige school voor voortgezet onderwijs, 
zoals de VVD heeft gesuggereerd, is op dit moment al hellemaal niet aan de orde.  
Het is aan dit college om de schoolbesturen niet langer te laten bungelen aan een misschien wel of 
misschien niet verhaal voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Albrandswaard. Ook hier zal 
duidelijkheid moeten komen voor de schoolbesturen, die dit terecht dit al heel lang wensen, en voor de 
gebruikers, de ouders en de gemeenteraad. De uiteindelijke keuze over de toekomst van het voorgezet 
onderwijs is aan u. Ik hoop er dan ook in 2011 een voorstel voor te doen. U heeft ook zorgen over het 
subsidiebeleid. En ook het CDA-fractie plaatste daar een kanttekening bij. Er is verwarring over een 10% 
korting die we instellingen opgelegd zouden hebben. Wat de waarderingssubsidies betreft gaan wij deze 
nu met nieuwe uitvoeringsregels die door het college zijn vastgesteld beoordelen. Het subsidie plafond dat 
u vanavond vaststelt is voor 2011 gelijk aan 2010. Ik kan u niet goed zeggen hoeveel subsidie er nu op dit 
moment al aangevraagd is, omdat waarderingssubsidies het hele jaar tot zes weken voor een bepaalde 
activiteit aangevraagd kunnen worden. Er is wel een zware druk gelegd op de gemeenschappelijke 
regelingen die 5% omlaag moeten. En in mijn portefeuille gaat het dan bijvoorbeeld over de GGD 
begroting. Wat de GGD begroting betreft en de begroting van de Stichting Centrum Jeugd en Gezin 
Rijnmond is dat voor 2011 ook gelukt. Wat ik wel ga doe is met alle gesubsidieerde organisatie in gesprek 
om ook dit beleid goed tegen het licht te houden. Met de grote subsidiënten praat ik over het budget 
subsidies. Zou u van mijn moeten verwachten dat ik zoek naar mogelijkheden om het doel van een 
voorziening weliswaar hoog te houden, maar kritisch kijk naar de wijze waarop wij gewend zijn dat product 
af te nemen. Hierover hebben inmiddels verschillende gesprekken gespeeld met onder andere de 
Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard en de bibliotheek.  
 
Wat betreft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wil ik duidelijk zijn dat dit college geen verplichting is 
aangegaan anders dan de belofte van het vorige college de volledige Stichting Welzijn Albrandswaard te 
huisvesten in het gezondheidscentrum. Dat hebben wij bevestigd. Alle afspraken die wij gemaakt hebben 
met de ondernemer, maar ook met de partijen die mogelijk gehuisvest zouden kunnen worden zijn 
allemaal gedaan onder voorwaarden van instemming van de raad. Er is geen overeenkomst getekend. 
Wel wil ik ook benadrukken dat het verplicht is een fysiek CJG te realiseren voor 1 januari 2012. De 
ChristenUnie/SGP maakt zich ook zorgen over het overzicht van kosten waaronder de overheidskosten en 
de grip op het beleid wanneer het gaat over onze samenwerking met Ridderkerk over sociale zaken en 
over de WMO. Uw gevoel begrijp ik en deel ik zelfs op sommige punten. Laat het in elk geval duidelijk zijn 
dat ik zwaar inzet op duidelijkheid van informatie uit Ridderkerk over deze onderwerpen. Wij hebben met 
het college en het MT van Ridderkerk en onze eigen gemeente een verbetertraject afgesproken dat hier 
ook aan zal bijdragen. Om hier verder op voort te borduren richting het voorstel van het CDA: om de 
samenwerking te intensiveren, denk ik dat dit in de goede richting is. Maar dat kan alleen wanneer onze 
huidige samenwerking goed loopt. Of wanneer de knelpunten aan beiden kanten niet alleen onze 
knelpunten, maar ook de knelpunten vanuit Ridderkerk goed in beeld zijn. Hier moeten wij en Ridderkerk 
van leren. Wat de management rapportage betreft hebben wij nogmaals inhoudelijk de gegevens tegen 
het licht gehouden en geprobeerd hier meer duidelijkheid over te krijgen. En door allerlei omstandigheden 
intern, niet bij Ridderkerk liggen wij zelf achter wat betreft mijn informatieplicht aan u over dit onderwerp.  
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Voorzitter, De EVA-fractie haalt een nieuwe WMO verordening nog aan. De verordening die wij hebben 
voorgesteld en door u raad is geaccordeerd om zo de kosten beheersbaar te maken. Dit college heeft 
zeker gehoor gegeven aan het amendement om de kostenstapeling voor de cliënten te voorkomen, 
waardoor zij wellicht toch in de financiële problemen zouden kunnen komen. Wij denken nu hier, en dat is 
helaas nu pas afgerond, een goede invulling gegeven te hebben aan dit amendement waardoor de 
nieuwe aanvraag vanaf 15 november  op de nieuwe wijze worden beoordeeld.  
 
Voorzitter, Veel binnen mijn portefeuille is aan de orde gekomen. Maar heel veel ook zeker niet. Wat de 
komende maanden ons gaan brengen is niet helemaal zeker, maar de financiële realiteit gaat ons 
dwingen om toch frank en vrij te brainstormen hoe zaken wellicht anders georganiseerd kunnen worden. 
En dit alles met als doel de voorzieningen zoveel mogelijk hoog te houden en u op tijd mee te nemen in 
mijn gedachte vorming en de benodigde informatie te verstrekken om mij hierin ook te controleren, zodat u 
de kaders kunt stellen. Ik trek mij de kritiek op de nodige doorkijk in de derde W vraag van wat mag het 
ons kosten zeer aan en ik beloof u ook hiermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd hoop ik dat we met 
elkaar, het college en de raad, eens kunnen bezien wat voor u en voor ons gemakkelijk, maar voor u de 
gewenste manier is om u snel over zaken te informeren. Ik bemerk dat u er vaak behoefte heeft aan een  
korte stand van zaken. Zelf heb ik dat zeker wel. Een memo schrijven kost ook enorm veel tijd en is bijna 
altijd te laat. Wellicht is dit een gezamenlijk verbeterpunt. Als laatste dank ook ik de ambtenaren die mij 
hierin hebben ondersteund. Ik vind zelf bijzonder de aanwezigheid van zo velen,  zelfs ook vanuit 
Ridderkerk. De loyaliteit ervaar ik absoluut niet als tandenknarsend, maar als u dit zo goed weet te 
verbloemen dan ook daarvoor mijn dank.   
 
De heer Van Praag  er toch wel wat aan de hand in de portefeuille Ruimtelijk Ordening, omdat we ook 
weten dat juist de kredietcrisis z’n weerslag heeft en veroorzaakt wordt als het gaat om de inkomsten die 
we hebben, als het gaat om de terugval in verkoop van nieuwbouw en bestaande bouw. De toenemende 
vergrijzing van onze oude kernen vraagt om een visie op voorzieningen van de toekomst. Een 
herstructurering  van technisch verouderde woonwijken vraag ook om een visie daarop en kost vaak meer 
dan dat het iets oplevert. Alleen door samenwerking met marktpartijen en woningbouwcorporaties kunnen 
wij daar verder in komen. Een toekomstvisie is daarbij voor onze gemeente onontbeerlijk om regie te 
kunnen voeren en zelf te bepalen wat er nodig is samen met andere partijen en het vooral niet allemaal 
zelf te hoeven doen. Daar hebben we de middelen er niet voor. En u mag er dat van dit college verwacht 
dat wij voortdurend gespitst zijn op alle mogelijkheden die er zijn om grondexploitatie zodanig te 
optimaliseren, dat kosten worden beheerst, opbrengsten worden gemaximaliseerd, maar ook onze doelen 
worden gehaald laten we dat niet vergeten. Vooruit lopend daarop, meneer Van Wolfswinkel zullen wij de 
inrichtingsscenario’s die we inmiddels klaar hebben liggen voor de polder Albrandswaard u zo snel 
mogelijk doen toekomen, zodat we daar in ieder geval alvast met elkaar een discussie over kunnen 
voeren. Wij zijn er benieuwd hoe u, juist ook tegen deze inrichtingscenario’s die heel veel ruimte open 
laten voor participatie in de zin dat wij dat we daar nog heel veel gedachten over kunnen ophalen bij de 
bewoners en ondernemers van Albrandswaard, hoe we daar met elkaar om kunnen gaan.  
 
Er wordt gevraagd naar de kosten van het Landschapspark. Er is over het Landschapspark van het 
Buijtenland van Rhoon inhoudelijk al heel veel te zeggen, maar als het zich toespitst op de kosten hebben 
wij ons beijverd om zoveel mogelijk van onze kosten inzichtelijk te maken en ook bij de provincie te 
bewerkstelligen dat wij een deel van die kosten met ons mee willen dragen. De kosten die wij maken die 
vallen uiteen in een aantal categorieën dat zijn de kosten die we hebben gemaakt voor het maken van een 
bestemmingsplan, voor de uitwerkingsverplichtingen die daarop rusten, voor de bezwaren en beroepen 
die lopen bij de Raad van State waar verweerschriften voor nodig zijn waar dingen voor uitgezocht voor 
moeten worden. En u kent natuurlijk het traject met de heer Jan Heijkoop waarin we nou juist merken dat 
onze arbeid ook loont. Waarin we juist merken dat we daarmee zien dat we in gesprek raken met 
ondernemers, met agrariërs en ze uiteindelijk eens echt voor heldere keuzes voor kunnen leggen. 
Vandaag hebben wij overleg gehad met verantwoordelijke gedeputeerde Van Engelshoven en zijn college 
Veldhuizen en hebben op geen enkele manier een toezegging kunnen krijgen over het feit dat zij daar een 
rol voelen voor het beheersen van de kosten. Wij nemen daar geen genoegen mee. Wij hebben ook 
aangegeven dat wij voor het eind van het jaar duidelijkheid willen van de provincie over hun rol in het 
verdelen van de kosten en zullen ze ook houden aan de afspraken die daarover voorheen zijn gemaakt. 
Vindt het een bijzonder domper voor de manier waarop wij met de provincie zouden wensen samen te 
werken dat men zich op deze manier opstelt.  
 
Als het gaat het om het Centrumplan Poortugaal. Is het denk ik belangrijk ons te realiseren dat we willen 
dat de Aldi heel snel tot een uitbreiding kan komen. Dat zal gaan geschieden in het eerste kwartaal van 
2011 en aan de andere kant moeten we ook niet weer te haastig zijn. Als het gaat om de bouwplan langs 
de Emmastraat zal ik mij er vooral voor inzetten dat voordat er een bouwaanvraag wordt ingediend bij de 
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gemeente wij vooral nog even de tijd nemen om met u, de bewoners en winkeliers van Poortugaal over 
het betreffende plan te praten voordat het zover is, dat ook een bouwvergunning kan worden 
aangevraagd. Uiteindelijk hopen we wel dat het hele proces dit jaar kan worden afgerond. Uiteraard een 
en al afhankelijk van de ontwikkelaar die daarin de belangrijkste rol speelt om het een en ander daarin 
voor te bereiden.  
 
Mevrouw Van Ginkel   
Voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen, 
 
Uit de bijdrage van de fracties blijkt duidelijk dat de raad betrokken is bij Albrandswaard en bij buurt en 
buitenruimte in het bijzonder. Niet alleen de burgerparticipatie komt aanbod, maar ook de zorgen over het 
kunnen handhaven van het voorzieningenniveau of de dreigende verschraling van het onderhoudsniveau 
van de buitenruimte. Ondanks dat iedereen begrip toont voor het feit dat bezuinigen moet wordt duidelijk 
dat het maatschappelijke effect van de bezuinigingen soms groot kan zijn. Uitleggen waar en hoe we 
moeten ombuigen is dan van het grootste belang. Wij proberen deze keuze zichtbaar te maken en aan u 
voor te leggen. U als raad stelt immers de kaders. Zo vinden wij het met elkaar het groen van belang. 
Immers het groen is ons visitekaartje en de buitenruimte is voor ons allemaal. Een kostbaar bezit waar we 
goed voor moeten zorgen. We begrijpen uw zorgen ten aanzien van het groen en vinden ook dat het 
onderhoud noodzakelijk is. Het wordt echter wel roeien met de riemen die we hebben. Uitstel of afstel kost 
uiteindelijk meer dan we nu kunnen voorzien. In die zin begrijp ik de opmerking van de fractie 
ChristenUnie/SGP die aangeeft dat als we bezuinigen op of afstellen van het onderhoud we het als een 
boemerang terug kunnen krijgen.  Ook bij andere fracties waaronder die van het CDA hoor ik de 
bezorgdheid over het effect dat dit kan hebben ten aanzien van de verschraling van het kwaliteitsniveau. 
De ChristenUnie/ SGP maakt zich zorgen over de achterstand van onderhoud van wegen. Er is echter wel 
een plan namelijk in de projecten planning 2011-2014, dat gaat over de technische staat van de wegen. 
Deze werd alleen meegenomen in de begroting 2011 vanwege de financiële omstandigheden. In 2011 
gaan we het vervolgens hebben over de invulling onderhoud wegen voor de periode 2012-2014.  
 
Ten aanzien van de areaal uitbreiding, de vraag van EVA, CDA, CU/SGP geldt dat deze areaal uitbreiding 
wel eerder bekend was, maar niet eerder werd opgenomen in de begrotingen. Ten aanzien van de 
verharding houdt dit verband met het noodzakelijk onderhoud dat pas gereserveerd moet worden na een 
periode van 5 tot 10 jaar. Na deze periode komen gebreken doorgaans pas aan de orde en moet 
onderhoud worden uitgevoerd. Ten aanzien van de ombuiging het volgende: de kwaliteitsniveaus zijn in 
2005 door de raad vastgesteld voor de periode 2005-2012. Het huidige kwaliteitsniveau varieert van goed 
tot voldoende. In de begroting geven we aan dat we moeten ombuigen, maar wat betekent dit nu? Hiervan 
zeggen we dat we 2011 zien als een overbruggingsjaar om te kijken hoe we de komende jaren ten 
aanzien van beheer en onderhoud strategische keuzes moeten maken. In 2011 komen we bovendien met 
een groenstructuurplan en praten we over de strategische visie. De wethouder financiën heeft dit reeds 
genoemd in zijn betoog. Voor 2011 zal de verschraling inhouden dat het kwaliteitsniveau mogelijk zou 
kunnen ontwikkelen van goed naar voldoende. Uiteraard is het streven om het goed te behouden. Ik deel 
de mening van VVD die de kwaliteit van de buitenruimte slecht noemt dan ook niet. Uiteraard hoor ik ook 
wel eens signalen dat het beter kan, maar dan om alles slecht te noemen dat gaat mij echt te ver. Intern 
kijken we natuurlijk wel hoe het een en ander anders vorm kunnen geven met minder geld. Hierover 
hebben tevens overleg met andere gemeenten en nemen we tips en tricks van hen over.  
 
In dit licht zie ik de motie van het CDA als een belangrijke opsteker. In de motie ‘borgen voor morgen’ 
vraagt u de gemeenteraad een plan voor te leggen waarin duurzaamheid van nieuwe projecten en 
investeringen structureel onderdeel van beleid, organisatie en uitvoering. Wij zullen dit onderzoek zeker 
verkennen. U heeft het dan volgens mij over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de overheid 
is dit in feite maatschappelijk verantwoord operen vanwege het feit dat een overheidsorganisatie niet in al 
haar rollen met een onderneming te vergelijken is. Gesteld zou kunnen worden dat een overheid vanuit 
haar wettelijk verplichting en bevoegdheden al vanzelfsprekend aandacht zou schenken aan alle 
maatschappelijke verantwoord ondernemende aspecten. Echter bij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is elk individu en elk beleidveld een schakel voor duurzame ontwikkeling en gaat het juist om 
de onderlinge relatie tussen de schakels. Door al bij ontwikkeling van beleidsplannen en activiteiten het 
oog open te houden voor eventuele gevolgen voor andere beleidsterreinen en andere dimensies 
financieel, economisch en sociaal kan men dit soort tegenstrijdigheden voorkomen. Ook de CDA motie 
over het inbesteden komt mij sympathiek voor. Inbesteden kunnen we regelen door een clausule op te 
laten nemen in ieder bestek als uitvoeringsvoorwaarde waarin we een ruimte van 5% van de loon of 
aanneemsom reserveren voor mensen met een uitkering of met meer afstand van de arbeidsmarkt. Hier 
geven we waar mogelijk gevolg aan, gehoor aan.  
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Dan ten aanzien van de 6ha. De vraag van de CU/SGP over we nu wel of geen stoeterij komt kan ik nog 
niet beantwoorden. De bestuurlijke oriëntatie is echter nog niet gewijzigd en richt zich nog steeds op de  
beoogde functie als manege of stoeterij in combinatie met een klimaat bufferzone. Op korte termijn, dat wil 
zeggen nog deze maand, informeren wij de raad over de laatste stand van zaken. Wel verwacht ik dat we 
mede gelet op de groeiende vraag naar de hippische sport mogelijkheden de beoogde functie te kunnen 
gaan realiseren. Het terrein van het voormalige zwembad wordt opnieuw ontwikkeld door het natuur en 
recreatieschap IJsselmonde. Hierin kunnen wij als betrokken gemeente samen optrekken. De 
planontwikkeling start op in 2011, dus er is nog voldoende tijd en ruimte om onze gedachte hierover te 
laten gaan.  
 
Het binnenzwembad in Rhoon houdt ons allen bezig, hoe kunnen we deze belangrijke voorziening 
openhouden. Waar halen we de middelen vandaan, ook na 2013. Zoals reeds eerder aan u aangegeven 
wil ik mij nog dit jaar samen met u buigen over de haalbaarheid en financiële consequentie van deze 
plannen. Tot 2013 blijft het zwembad open en is voorzien van een krediet hiervoor in samenhang met het 
schoolzwemmen. Dit geeft ons ruimt om naast overleg met de raad ook de bewoners te peilen over het 
lokale voorzieningen niveau in kader van de toekomst visie al met elkaar hebben afgesproken om te gaan 
doen.  
 
Over het monumentenbeleid stelt de fractie van de EVA de vraag of er nu wel of niet sprake is van 
vastgesteld beleid. Ja, er is sprake van vastgesteld beleid op basis van de monumenten wet, de 
inventarisatielijst gemeentelijke monumenten, de gevoerde aanwijzingsprocedure van panden objecten en 
het amendementen van maart 2001 op het voorgestelde stimulerende monumentenbeleid. De nieuwe 
notitie monumentenbeleid over beschermen en uitdragen van beleid voorziet in een evaluatie en verdere 
uitwerking van dat beleid en aanpassing aan de huidige regelgeving op het gebied van monumenten zorg.  
 
Daar naast stelt de EVA fractie een vraag ten aanzien van het aanbrengen of aanleggen van 
ondergrondse inzamelcontainers voor plasticafval. Ondergrondse containers zijn echter alleen bedoeld 
voor restafval of glas. Slechts 1 ondergrondse container in de Kasteeltuinen wordt wel gebruikt voor 
plastic. Hoewel de inzameling qua omvang een succes lijkt, zien we in de media momenteel veel berichten 
dat het bij de uiteindelijke verwerking van door onze inwoner zo trouw ingezameld plastic niet anders gaat 
dan bij de verwerking van het restafval. Uw vraag is wel heel actueel want juist vandaag zijn door de SP 
kamervragen over dit onderwerp gesteld. Ik moet u het antwoord nog even schuldig blijven, maar zodra er 
meer bekend is hoort u dit uiteraard van mij. De investering in ondergrondse containers staat echter 
geheel los van de inzameling van plastic afval.  
 
Ten aanzien van het boerderij Verhoeff zijn de fracties overwegend positief. Uitgangspunt is dat we de 
buitenschil van de boerderij willen renoveren, om de boerderij vervolgens te verkopen. In de ruimtelijke 
verkenning worden naast de bestemming als congresruimte nog twee andere opties genoemd. Voor 
boerderij Verhoeff is in de begroting geen rekening gehouden met uitgaven hiervoor. Voor het behoud van 
deze boerderij is inmiddels aan de raad een voorstel gedaan op welke wijze de Boerderij behouden kan 
blijven. Vooruitlopend hierop kunnen we alvast aangeven dat voor het behoud van deze boerderij naar de 
financiële meest gunstig variant is gekeken.  
 
Voorzitter, Tot slot mijn dank aan alle ambtelijke ondersteuning.      
 
De voorzitter vraagt of de heer Van Praag de amendementen en moties wil aflopen en de raad 
meegegeven over hoe het college daarin staat.  
 
De heer Van Praag amendement A van de VVD  over het CJG, in de wet is wel een degelijke verplichting 
om een fysieke vestiging te realiseren. Dat is volgens hem geen beleidswijziging vanuit het college. En er 
is wel degelijk een structurele bijdrage vanuit het Rijk, dus als het dan gaat om de overwegingen zullen we 
het amendement moeten afraden. Hij geeft vervolgens aan wel te begrijpen dat de raad hierover verder 
wilt praten met de portefeuillehouder op een andere moment.  
Amendement B van de VVD over het risicoprofiel en een investeringsreserve: datgene wat in de begroting 
beschreven staat is niet bedoeld als voorstel, maar als gedachte die niet werkelijk is voorgesteld door het 
college. Hij geeft aan dat dit amendement overbodig is.  
 
Mevrouw Spruit vraagt of de heer Van Praag kan aangeven over welke dingen er wel een besluit 
genomen gaat worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat eerst de amendement afgegaan worden. 
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De heer Van Praag amendement C over de grondreserve:  Hij geeft aan dat ook hierover in de begroting 
geen een voorstel is gedaan. Dit komt nog t.z.t.  Het amendement is overbodig. 
 
Amendement D van de VVD tankautospuit. Hij verwijs naar de woorden van de portefeuillehouder. Het 
amendement wordt door het college afgeraden. 
 
Amendement E t waardevermindering in de OZB,  door het college is aangegeven dat dit in het kader van 
trap op trap af consistent beleid is. Dit betekent dat het college het aannemen van amendement E afraadt.  
 
Amendement F behelst een heel aantal voorstellen en de dekkingen daarvoor waarvan het college op een 
aantal onderdelen zojuist het amendement heeft afgeraden. Voor het college betekent dit dat 
amendement F niet aangenomen kan worden. 
 
Amendement G van de PvdA over het niet vaststellen, maar ter kennisnemen van het ombuigingspakket 
voor de jaren 2012 en verder. Op het moment dat de raad het ombuigingspakket als eerste 
begrotingswijziging niet vaststelt, betekent dat dat de begroting geldt zonder dat het ombuigingspakket. 
Die begroting bij de provincie indienen levert zonder enige twijfel preventief toezicht op. Hij verzoekt om 
hier rekening mee te houden. Dat betekent wel dat het college dat wel moet zien in het licht van de motie 
die de is ingediend door de PvdA, CDA en EVA. Op het moment dat tijdens de voorjaarsnota over 
bezuinigingsvoorstellen wordt gesproken, ook die al staan in de ombuigingen, deze opnieuw ter discussie 
moeten worden gesteld. Dit onderschrijft het college. Dat zou voor het college voldoende moeten zijn om 
amendement G niet in stemming te laten brengen.   
 
De heer Van der Graaff vraagt of de heer Van Praag kan aangeven wat het verschil is tussen wat hij vindt 
en wat de heer Van Praag zegt.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat het college voorstelt om het ombuigingspakket vaststellen. De heer Van 
der Graaff zegt ‘ik neem ’t in ieder geval voor de jaren 2012 en verder slecht voor kennisgeving aan’. Dat 
betekent volgens hem dat de ombuigingsvoorstellen niet verwerkt worden in de begroting die opgestuurd 
wordt naar de provincie wat dan betekent dat er een negatieve begroting word opgestuurd.    
 
Vervolgens geeft hij aan dat motie I wordt ondersteund. Hij meldt dat het ook geldt voor de moties II en III 
van het CDA.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat hij niet begrijpt wat er vastgesteld gaat worden en wat niet. Hij merkt op 
dat de hele begroting volstaat met gedachtenspinsels, beleidsvoorstellen, constateringen. Hij vraagt om  
helderheid. 
 
De heer Euser geeft aan dat er een eerste begrotingswijziging ligt. Dat is de ombuigingsoperatie zoals het 
college voorstelt, dat stuk is door de raad op een eerder moment ontvangen. Hij geeft aan dat dat voorligt. 
Door het college is een toelichting gegeven over de begroting en de meerjarenbegroting. Hij geeft toe dat 
er wat gedachten in teksten zijn geslopen die de suggestie wekken alsof het hier om een voorstel gaat. 
Dat is geenszins de bedoeling. Hij hoopt dat het college dat duidelijk heeft kunnen maken. Hij geeft aan 
dat hij geen onderwerp kent dat geen onderdeel zouden kunnen zijn van de besluitvorming.   
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt of het handig is om bij het voorstel over de begroting een besluit toe te 
voegen met daarin wat er vastgesteld wordt.  
 
De heer Van der Graaff merkt op dat hij het besluit van de website heeft afgehaald, omdat het besluit 
hangt aan de agenda.  
De heer Goedknegt heeft geen idee welke regel en welke zin uit het boekwerk of het een 
beleidsvaststelling wordt of een gedachte is die erin staat, waarvan nog een voorstel komt. Hij begrijpt het 
niet meer en stelt een schorsing voor. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat zijn fractie behoefte heeft aan verduidelijking over het CJG. Mevrouw 
Rombout heeft in haar betoog aangegeven dat het college geen verplichting is aangegaan anders dan de 
toezeggingen van het vorige college. Hij vraagt zich af of er een apart stuk komt naar de raad waarin het 
besluit over het CJG en de investering daarin gedaan worden staat, of wordt er bij het vaststellen van de 
begroting impliciet deze toestemming gegeven.  
 
Mevrouw Rombout meldt dat er geen apart voorstel komt voor het CJG.  
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De heer Van Wolfswinkel heeft nog twee punten. Ten eerste het subsidiebeleid. Hij begrijpt dat het college 
geen uitspraak kan doen over waarderingssubsidies. Daar is volgens hem een kader voor nodig. In een 
motie komt hij hierop terug. Zijn 2e vraag is of het college in gesprek is met degene die subsidie krijgen. Hij 
is benieuwd hoe het college deze gesprekken ingaat. Hij vraagt zich af of hij dit ook moet vastleggen in 
een motie.  
 
Mevrouw Rombout: de raad zou van haar zou moeten verwachten dat zij de voorzieningen hoog houdt 
zoals ze al zijn, maar dat er wel gezocht wordt naar een manier waarop het financiële vorm gegeven kan 
worden met elkaar. 
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of deze gesprekken voor het jaar 2011 of 2012 worden gevoerd. 
 
Mevrouw Rombout de gesprekken die nu gevoerd worden met grote subsidiënten gaan over de toekomst 
van hun stichting,  van ons beleid en over de keuze die gezamenlijk daarin gemaakt kan worden en ook 
wat er als gemeente overeind gehouden wil worden. Bij de budgetsubsidie gaat het vooral over 
organisaties die mensen in loondienst hebben. Dus is het niet zo dat het college de raad een keuze 
voorlegt wat volgend jaar anders gedaan gaat worden. Het is wel zaak om met elkaar in gesprek te raken 
en aan te geven waar we staan, zodat de organisaties zich voor kunnen bereiden, maar ook met het 
college mee kunnen denken over manieren van organiseren. Het college is hiermee bezig en daarover 
komen er voorstellen naar de raad toe. 
 
De heer Van der Graaff vraagt zich af of het zo is dat een fysiek CJG ook kan bestaan door verschillende 
voorzieningen op verschillende locaties te hebben. Of is de eis vanuit de wetgever nadrukkelijk dat al die 
voorzieningen in één gebouw gehuisvest moet worden. Vervolgens zou hij weten of er geen besluit is 
genomen om een fysiek CJG in te richten, met name omdat de laatste keer dat er wel inhoudelijk over 
gesproken is uitdrukkelijk is gezegd dat het niet nodig was.  
 
Mevrouw Rombout volgens de wetgever is in elk geval verplicht om één CJG te hebben waarin alle 
voorzieningen bij elkaar komen die in het teken staan van het informeren, laagdrempeligheid en het lichte 
hulpverlening kunnen bieden aan ouders en jeugdigen. Het is niet de bedoeling is dat het verspreid wordt 
over de gemeente, want dat gaat uit van de huidige situatie.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat hij in de beantwoording de woorden hoort: het is de bedoeling dat. 
Hij vraagt zich nog steeds af of het een eis is. 
 
Mevrouw Rombout geeft aan dat het een eis is.   
 
De heer Goedknegt zou graag willen weten of boerderij Verhoeff nu in de begroting zit, of dat eruit 
gehaald is, of wordt er een voorstel aangeboden in de carrousel die in de begroting geplaatst zal worden. 
Vervolgens zou hij willen weten of de portefeuillehouder duurzaamheid kan uitleggen voordat hij de motie 
van het CDA gaat beoordelen.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat de uitgangspunt van duurzaamheid met elkaar gedefinieerd moet 
worden en vastgelegd moet worden. Dat is volgens haar tot nu toe niet gebeurd. Boerderij Verhoeff is uit 
de begroting gehaald en wordt in de begroting geplaatst als het voorstel dat naar de carrousel komt wordt 
aangenomen.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.    
De voorzitter heropent de vergadering en concludeert dat er behoefte is aan een 2de termijn.  
 
 

4. 2de termijn van de raad m.b.t. de begroting 2011-2014. 
 
De heer Gardeitchik  komt terug op de opmerking van de CU/SGP met betrekking tot de vragen over HB 
interieurs. Hij realiseert zich dat de bedenking van sommigen van de VVD-fractie erg lijken op EVA 
raadslid Rob Littel maar het was toch de laatste die de vragen stellen. Hij wacht op de beantwoording van 
de PvdA over het aanpassen van het raadsbesluit naar aanleiding van de opmerking van de heer Euser. 
Zijn fractie is content met de toezegging van het college om de motie van de coalitiepartijen over te nemen 
en de ombuiging van 2012 en verder nader te beschouwen en daarmee een gedegen en duidelijke 
afweging te maken tussen de mogelijke alternatieven en daarbij ook inzicht te krijgen in de gevolgen van 
de voorgestelde ombuigingen zowel op maatschappelijk beleidsmatig als ook op financieel niveau.  
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Er is al het een en ander gezegd over het CJG. Hij heeft de vraag gesteld of  de raad nog een aparte 
discussie krijgt over de kosten voor de verplichtingen voor de huisvestiging of dat de raad met het 
instemmen van de begroting ook daarmee zouden instemmen. Het antwoord daarop was voor hem niet 
bevredigend. Hij roept de wethouder op om toch te komen met een voorstel richting de raad om hier de 
discussie te hebben voordat de verplichting aangegaan. Er is gesproken over de vrees van de budget 
freeze. Hij denkt dat deze raadsbreed gedeeld werd. Hij meldt dat die zorg nog niet geheel is weg 
genomen. Alleen denkt hij dat de handreiking die gedaan werd door het CDA om het college op te roepen 
om op het moment dat het daadwerkelijk gaat wringen om daar dan direct op terug te komen bij de raad in 
ieder geval zekerheid te geeft. Hij meldt dat de EVA-fractie zich niet kan voorstellen dat de paar maanden 
uitstel die er nu zouden zijn geleid zouden hebben tot een drastische achteruitgang van de kwaliteit die het 
ergste doet vrezen. Vervolgens geeft hij aan dat wethouder Van Praag iets heeft gezegd over de opstelling 
van het college richting de provincie over het plan Buijtenland. Zijn fractie steunt het college hierin. Zijn 
fractie heeft de opmerking gemaakt over de uitvoering van de WMO verordening. De fractie is blij met de 
bevestiging van de wethouder dat het amendement met betrekking tot een nieuwe WMO verordening nu 
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hiermee is hun vrees het treffen van de zwakste schouders in deze 
weggenomen. De motie van het CDA met betrekking tot duurzaamheid en het inbesteden kan volgens zijn 
fractie op hun sympathie rekenen. Hij denkt dat er wel behoefte is aan een scherpe definitie over 
duurzaamheid. In de 1ste termijn heeft hij al gezegd dat de EVA- fractie de voorgestelde 
lastenverzwaringen acceptabel vindt en te verdedigen. Zeker m.b.t. de trap op trap af methodiek die de 
wethouder daarvoor heeft aangegeven.  
 
De heer Goedknegt vraagt aan de heer Gardeitchik om licht te werpen op de EVA motie van vorig jaar die 
met de VVD- fractie ingediend was om juist deze verhoging niet te doen. Hij geeft aan dat hij de indruk 
krijgt dat deze extra verhoging misschien wel een inhaalslag is van de vorige jaar. Hij wil graag de nieuwe 
inzichten van de Eva op dit gebied horen.  
 
De heer Gardeitchik antwoordt dat op het moment dat de huizenprijzen dalen zijn extra verhogingen niet 
effectief allemaal lastenverhoging.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de redenering van de heer Gardeitchik exact dezelfde is als die van de 
voorgaande jaar, maar leiden nu tot een ander besluit.  
 
De heer Gardeitchik heeft er geen moeite mee om het besluit anders in te vullen. Zijn fractie heeft gekeken 
naar de huidige situatie en vindt wat er nu voorligt te verdedigen.   
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af wat de heer Gardeitchik bedoelt met dat hij geen moeite heeft om 
het besluit anders in te vullen. Hij vraag zich af of de heer Gardeitchik hiermee zegt dat 3% van verhoging 
van de OZB is ook voldoende. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat er voorstel ligt waarin de opbrengst van de OZB 3% hoger is. En dat 
vindt hij te verdedigen.  
 
De heer Goedknegt  meldt dat zijn fractie alle amendementen zullen handhaven die zij hebben ingediend 
en deze aan het eind van deze vergadering in stemming willen laten brengen. Aan het amendement over 
het CJG wil hij toevoegen dat de één loket gedacht zoals de heer Van der Graaff die omschreef juist de 
gedachte is achter de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van dat CJG. Volgens hem hoeft de één loket 
gedachte geen kostenverslindende verhuisoperatie te zijn, waarbij er allerlei vergaderstructuren die er nu 
zijn opgeheven worden en mensen samen in één pand te gaan huisvesten om dan de illusie te hebben dat 
deze mensen ineens goed samen gaan werken. Het is juist vaak beter om op verschillende locaties te 
zitten en regelmatig met elkaar overleg te hebben en op een hele toegankelijke locatie een loket te hebben 
waar iedereen van weet dat hij daar terecht kan. Dat kost veel minder en kan op langere termijn veel 
effectiever zijn, omdat het geld op dat moment op de juist plek terecht komt. Hij meldt dat er wel een 



  blad 40 van 52  

structurele bijdrage is voor de realisatie van CJG, maar er is absoluut geen toezegging vanuit het Rijk voor 
een structurele bijdrage om het daarna ook in stand te houden. Dat zal volgens hem uit de algemene 
middelen gefinancierd moeten worden door de gemeente. Vervolgens geeft hij aan dat hij bij amendement 
B & C hij een toevoeging zou willen waar bij hij exact aangeeft welke zinnen hij uit de begroting geschrapt 
zou willen zien. Hij is blij met de inzet van de portefeuillehouder voor het behoud van de kazerne is onze 
gemeente. Alleen vindt hij dat het goede verloop van gesprekken geen garantie geeft voor het slagen en 
gewenste daarvan. Zijn fractie zal ook amendement D handhaven. Op het moment dat de brandweerauto 
daadwerkelijk in onze gemeente blijft staan en dat de kazerne open blijft kan er volgens hem altijd nog 
besloten worden om de kazerne van de eigen begroting af te halen, omdat de Veiligheidsregio dat op dat 
moment zal bekostigen. Tot die tijd zou hij deze willen uitstellen tot 2013 zoals het ook in het amendement 
staat. Dat het € 40.000 per jaar kost is volgens hem onzin. Er is nog niets uitegeven. Dit staat voorlopig 
gereserveerd daarvoor. Op het moment dat de gemeente goede gesprekken heeft met de Veiligheidsregio 
kan het alsnog uit de begroting gehaald worden en kan het geld volgens hem anders ingezet worden. Dat 
het een financiering was van het integraal veiligheidsbeleid heeft zijn fractie ook in het dekkingsvoorstel 
aangegeven. M.b.t. de OZB verhoging meldt hij dat de EVA fractie vorig jaar een andere mening had. De 
VVD-fractie zal deze draai niet maken en zullen deze handhaven met amendement F. Door dat 
amendement wordt de begroting sluitend gehouden. Vervolgens geeft hij aan dat de wethouder voorstelt 
om 4 miljoen om te buigen. Volgens hem is dit niet helemaal waar want eerst wordt de begroting gevuld 
met allerlei eigen ambities die vervolgens geschrapt worden en dan ombuiging genoemd worden. Hij geeft 
aan niet meer te weten wat in deze begroting een ambitie is, een vaststaand feit of een gedachtespinsel 
die eruit gehaald wordt en misschien weer terug komt. De VVD fractie kan niets met als de spinsels.  Er 
wordt aangeven dat er in 2009 geen keuzes zijn gemaakt. Hij geeft aan dat dit zo is. Hij meldt dat de raad 
de keuzes wilde koppelen aan de college onderhandeling die begin 2010 na de verkiezingen zouden 
starten. Tijdens die college onderhandeling zou de toekomst visie van deze gemeente op de agenda 
moeten staan en de raad heeft dat toen naar deze onderhandelingen geschoven, waarbij dit college deze 
keuzes verder voor zich uit schuift. Hij erkent dat de begroting technisch van aard is. Volgens hem is er 
veel aandacht en energie besteed aan het format en te weinig tijd aan de inhoud. Hij vindt dit jammer 
omdat het draait om de inhoud. Het college hoopt om bij de voorjaarsnota iets voor te kunnen leggen. Hij 
ziet motie I is als een opdracht aan het college om bij de voorjaarsnota met iets te komen. Bij het lezen 
van deze motie verbaast hij zich erover dat het college deze motie omarmd, want deze motie geeft aan: 
college eens maar nooit weer op deze manier. Zijn fractie zal deze motie ook zal steunen. Hij wil niet veel 
meer zeggen over de COR ( Centrum Ontwikkeling Rhoon), maar hij geeft wel aan dat de reactie van de 
winkeliers op de nieuwsbrief van het college volgens hem genoeg zegt. De winkeliers hebben geen 
vertrouwen meer in wat zij uw achterkamertjes politiek noemen. Zijn fractie wil de discussie over de COR 
op een ander moment voeren. Voortgezet onderwijs: Als we nu geen voortgezet onderwijs opstarten in 
deze gemeente, waarom dan wel een onderzoek en dan wel één waarbij de antwoorden wel geraden kan 
worden. Het zwembad: hij geeft aan dat de wethouder aangaf dat zij gaat praten na de begroting over de 
toekomst daarvan, maar ondertussen worden er wel de bedragen daarvan in de begroting van 2013-2014 
uitgeschrapt. Als die bedragen eruit zijn dan moeten we weer geld zoeken dan als ze erin blijven staan. Hij 
weet niet of er op dit moment een besluit genomen zal gaan worden over het zwembad. Volgens hem 
neemt de raad nu geen besluit over. Hij merkt op dat de wethouder aangeeft dat de buitenruimte van 
voldoende naar goed gaat. Het niveau is in deze gemeente altijd matig geweest en in de centra 
voldoende. Als we van matig gaan verschralen wordt dan wordt het volgens hem slecht. Hij geeft aan dat 
de wethouder aangaf dat de mening van de VVD is, maar de bewoner betitelen de buitenruimte als slecht. 
Althans bewoners die hem en zijn collega’s daarop aanspreken. Hij geeft aan dat zijn fractie geen 
behoefte heeft aan nieuwe groen bestuursplan. Hij geeft aan geen energie in te willen steken maar juist in 
de onderhoud op een niveau brengen. Vervolgens geeft hij aan dat het college motie III omarmd waarbij 
het college niet weet wat de definitie van duurzaam is. Hij meldt dat hij hierdoor niet weet wat deze motie 
gaan betekenen in het beleid van de gemeente. Hij geeft aan dat hij op dit moment niet als uitgangpunt 
ervan zou willen maken zonder te kennen wat de definitie ervan is. In het voorstel van boerderij Verhoef 
wordt aangegeven dat deze alsnog in de begroting zal worden opgenomen voor ruim 2 miljoen aan 
investeringen, resulterend in 135.000 kapitaallasten. Hij zou graag weten of deze in de begroting staat of 
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er in komt te staan. Gedachtespinsels die in de begroting staan, die worden niet gedaan, maar 
gedachtespinsels die er niet meer in staan die worden volgende week weer wel gedaan. Hij geeft aan dat 
het misschien belangrijker is om te kijken wat er niet in staat dan dat er wel in staat. Zijn fractie weet op dit 
moment voldoende. Amendement G van de PvdA  vindt zijn fractie zeer sympathiek en kunnen zij 
steunen. Zijn fractie wil heel graag verder praten over de toekomst en zeker geen besluit over te nemen. 
Vervolgens motie II van het CDA zou zijn fractie heel graag steunen, dat zij ook zullen doen maar willen 
graag deze uitbreiden. Zijn fractie wil op korte termijn een carrousel vergadering hierover willen hebben.  
 
De heer Van der Graaff zijn fractie had in de bijdrage niet zoveel te vragen aan het college dit jaar. Over  
amendement A over het CJG en heeft zijn fractie behoorlijk lang moeten praten om te bepalen wat ermee 
te doen. Hij geeft aan dat hij voor de schorsing heeft laten door schemeren dat er een aantal opmerking 
die er over gemaakt zijn ook door zijn fractie worden onderschreven, zeker als het gaat het feit dat er een 
tijdje terug echt inhoudelijk met elkaar voor het laatst over het CJG gesproken hebben. Er moet volgens 
hem in der tussentijd veel gebeurd zijn qua ontwikkeling. Dat kan volgens hem niet anders, als er gekeken 
wordt naar wat er gevraagd wordt en wat er door het college in gang wordt gezet. Er zijn twee memo’s 
verschenen, op zich zijn deze buitengewoon informatief, maar volgens zijn constatering is het een beetje 
op een verkeerde moment. Op het moment de raad de begroting behandelt er een memo binnenkomt dat 
in aandacht wil onder sneeuwen. Hij geeft aan dat er voor dit soort onderwerpen buitengewoon goed is om 
binnen de raad met elkaar zeker te weten waar het over gaat. Hij kan niet met zekerheid  zeggen dat hij 
dat weet. Hij wil niet wil zeggen dat datgene wat het college ingang heeft gezet niet goed is, want hij weet 
ook niet wat er verder nog achter zit. Het kost geld, maar wellicht levert het ook geld op. Hij geeft aan dat 
verhuizing geld kan opleveren, omdat er aantal plekken vrijkomen.  Hij geeft aan dat hij dat soort zaken 
helder wilt hebben. Het amendement van de VVD vindt hij sympathiek, maar hij doet eigenlijk een beroep 
op de wethouder om een opening te bieden om die discussie inhoudelijk alsnog met de raad te voeren 
voordat er onomkeerbare verplichtingen worden aangegaan, als er het gaat om huurcontracten en dat 
soort zaken. Amendement B. Hij geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat wat de heer Goedknegt zei als 
het gaat om ideeën en feiten. Hij geeft aan dat amendementen op ideeën niet zoveel zin hebben. Hij vindt 
wel dat het college eraan gehouden is om wat kritischer te zijn in het opschrijven van datgene wat wel en 
niet ter zake doet in een begroting. Zijn fractie zal dit amendement niet steunen. Hetzelfde geldt ook voor 
amendement C daar waar het gaat om de strategische aankopen en dergelijke. Hij meldt dat er een 
toezegging hierover is gedaan dat er daar een voorstel op volgt. Het amendement is voorbarig. Het 
Amendement over de Tas, 2de tankautospuit iIs volgens hem van een andere orde, omdat hij daar toch 
een beetje het verband legt met de woorden van de portefeuillehouder als het gaat om er nou is gebeurd 
na de intensieve discussie die gehouden is over de begroting van de veiligheidsregio. Dan waren er 
volgens hem toch kritische opmerkingen gemaakt vanuit deze raad, niet alleen over het handhaven van 
onze eigen kazerne, maar ook over de ontwikkelingen daar rond omheen. Het wegvallen het korps Delta 
ziekenhuis, het verplaatsen kazerne en ook het niet realiseren van de kazerne in Carnisselande 
Barendrecht. Er zijn ook kritische opmerkingen gemaakt zijn over de snelle interventie unit. De 
portefeuillehouder heeft verslag gedaan over de discussie in de Veiligheidsregio, waarbij hij de indruk is 
ontstaan dat er nog een aantal zaken zijn waarover zij nog in gesprek zijn, zeker als het gaat om zaken die 
vanuit de raad behoorlijk kritische nagezet. En komt hem toch over alsof heel veel zaken inmiddels al een 
voldongen feit zijn waar hij niet meer omheen kan. Hij geeft aan dat zij problemen blijven hebben met de 
snelle interventie unit voor Portland, omdat zij daarin gesteund worden door wat technische en 
professionele informatie vanuit de hoek die het weten kan. Een snelle interventie unit is niet de oplossing 
voor Portland volgens hem. In de motie die door zijn fractie is ingediend staat dat er in het voorjaar over 
alle zaken die de begroting aangaan opnieuw gepraat moet worden. Op dit moment is het niet logisch en 
consequent om één punt eruit te pakken en dat te regelen en over andere zaken pas in het voorjaar te 
praten. Zijn fractie zal deze motie niet steunen en wil deze discussie meenemen naar het voorjaar.  
M.b.t. amendement E merkt hij op dat de VVD deze avond positief is over de OZB. Er is eerder een 
discussie over geweest waar een duidelijk mening en een duidelijke standpunt is ingenomen. Wat volgens 
hem niet veranderd is. Zijn fractie vindt het buitengewoon logisch dat de burgers in goede tijden profiteren 
en wanneer het wat minder gaat de burgers daar ook meegaan met de gemeente. Zijn fractie zal daarom 
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dit amendement niet steunen. Tot slot geeft hij aan dat ook het laatste amendement van VVD de steun 
van zijn fractie niet krijgt. Hij geeft aan blij te zijn met de motie die samen met de coalitie partij EVA en 
CDA is ingediend zo goed wordt ontvangen niet alleen binnen de raad maar ook binnen het college. Hij 
kan zich goed voorstellen dat de heer Goedknegt de opmerking maakt: eens maar nooit weer. Dat volgens 
hem is dat ook de boodschap die zijn fractie neerlegt. Tot slot het amendement van de PvdA. Hij geeft aan 
dat er in deze raadsvergadering de begroting van 2011 vastgesteld wordt en de meerjarenramingen voor 
2012-2013 voor kennisgeving wordt aangenomen. Die wordt dus niet vastgesteld. Vervolgens wordt er 
met het pakket ombuigingsmaatregelen de begroting van 2011 die vastgesteld is, al wijzigen. In die  
wijziging zit ook een wijziging van de meerjarenramingen die voor kennisneming is aangenomen. Dus zijn 
de wijzigingen die in de eerste begrotingswijziging doorvoeren al het gaat om de meerjarenramingen 
zaken die wel vastgesteld worden maar voor kennis worden aangenomen. Hij geeft aan als dat zo is dat 
hij dan uit tactische overwegingen zijn amendement intrekt, maar niet zonder uitdrukkelijke toezegging van 
het college van datgene wat hij bij punt 4 wilde toevoegen om het ombuigingspakket 2011-2014 voor de 
jaar 2012 en verder te betrekken bij de voorjaarsnota 2011 en bij die gelegenheid wederom aan de raad 
ter besluitvorming vast te leggen. Er blijven 2 moties over van het CDA die volgens hem buitengewoon 
sympathiek zijn. Zijn fractie zal de moties steunen maar wel met wat vragen als het gaat om de 5% 
inverdienen. Hij zou graag willen weten hoe groot de kans dat alle offertes 5% duurder worden ingediend, 
want dat betaal je volgens hem zelf. Het zelf geldt ook voor de 2de motie. Hij geeft aan dat een plan prima 
is, maar als het plan geld gaat kosten dat vindt zijn fractie dat het hoort bij de overwegingen die in het 
voorjaar genomen zullen gaan worden.  
 
Mevrouw Hek bedankt het college voor de beantwoording. Wethouder Euser is ingegaan op wat 
uitgavenstop financieel heeft opgebracht. Zij vindt het jammer dat hij niet is ingegaan op het punt van 
wringing. Daarover heeft haar fractie niet over gehoord over hoe dat zit. De wethouder is het met de CDA 
eens, dat beleidskeuzes toch moeten worden gemaakt. De begroting en de ombuigingsoperatie is eigenlijk 
gewoon een financieel technisch stuk. De toekomstvisie is belangrijk en er moet worden gestreefd dat er 
bij de voorjaarnota ook over een flink aantal zaken van gedachte gewisseld wordt. Dat is volgens haar 
belangrijk en dat is ook in aansluiting met de motie die samen met de coalitie partijen is ingediend. Zij vindt 
het goed om te horen dat de wethouder Van Ginkel ook zorg heeft over de verschraling van de 
buitenruimte. Volgens haar fractie moet het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven en niet onder het 
kwaliteitsniveau van voldoende terecht komen. Zij verneemt graag of de wethouder hierop garantie kan 
geven. Zij is blij met de steun van het college bij beide moties. Ook is zij blij met de positieve reactie van 
de collega raadsleden. In aansluiting op de woorden van de heer Van der Graaff m.b.t. de motie borgen 
voor morgen vindt ook zij dat deze moet worden meegenomen bij de strategische visie. Wethouder 
Rombout heeft aangeven dat zij druk bezig met de samenwerking in BAR-verband dat ook in volle gang. 
De wethouder heeft aangegeven dat er toch nog wel wat knelpunten zijn. Zij hoopt dat de wethouder 
voortvarend aan de slag gaat om deze knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Haar fractie denkt wel dat  
samenwerking enorme voordelen oplevert. De VVD fractie heeft m.b.t. de motie “help iedereen aan werk, 
besteed in” aangegeven deze motie te willen steunen. Zij vindt het een goed idee om het in een carrousel 
aan de orde te stellen. Zij sluit zich aan bij de woorden van de heer Van der Graaff over aAmendement A 
van de VVD. De CDA fractie zal niet voor amendement B stemmen. Volgens haar fractie is het 
amendement overbodig. Hetzelfde geld ook voor amendement C. Zij vindt amendement D een heel 
sympathiek amendement. Het antwoord dat de portefeuillehouder heeft gegeven, was helder genoeg,  
zeker ook gezien in het licht van de gezamenlijke ingediende motie.  Zij denkt daarom dat dit amendement 
niet nodig is, dus zal haar fractie hier niet voor stemmen. Het zelfde geld voor amendement E. 
Amendement F geeft een complete verandering aan. Zij kan zich wel  voorstellen dat dit amendement 
wordt ingediend,  maar zij haar fractie kan zich hierin niet vinden en zal daarom niet voor stemmen. 
Vervolgens geeft zij aan dat zij afwacht wat op de toezegging van het college op het amendement G wat 
door de PvdA is ingediend. 
 
De heer Goedknegt heeft dat hij gehoord dat  mevrouw Hek gezegd heeft dat deze behandeling slechts 
een technische behandeling is van de begroting. Hij vraagt zich af of mevrouw Hek bedoelt dat er deze 
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vergadering besluiten worden genomen die geen invloed hebben op het beleid van deze gemeente. Hij wil 
graag weten wat mevrouw Hek bedoelt.  
 
Mevrouw Hek bedoelt dit niet. Zij geeft aan dat de begroting een financieel technische stuk is.  
 
De heer Van Wolfswinkel bedankt het college voor de beantwoording. Zijn fractie wil de 2de tas wel in de 
begroting wil houden. Veiligheid is heel belangrijk voor de gemeente. Het valt hem op dat de heer Euser 7 
ballen in de lucht houdt, dat hij knap vindt van deze wethouder. Hij ziet dat de wethouder nu 2 ballen weg 
schiet. Eén bal schiet de wethouder naar het vorige college waarbij de wethouder heeft gezegd dat 
hebben jullie gedaan. Het college van 2009 heeft in de tijden van crisis, omdat er geen zicht was op 2010  
de reserve aangesproken. Dat beleid is door de huidige wethouder voortgezet. Vervolgens geeft hij aan 
dat de 2de bal teruggeschoten wordt naar de raad. Hij geeft aan dat hij van het college bestaande uit vier 
wethouders dat zij meedenken over de toekomst. Hij geeft aan verschillende indrukken te hebben over het 
meedenken. Hij ziet een hoop enthousiasme, maar geen collectieve visie over het beleid. Hij meldt dat hij 
teleurgesteld is in de wethouder financiën. Hij dacht dat een college van vier wethouders zou komen met 
een uitgewerkt plan. Hij vindt het jammer dat dit niet is gebeurd. Hij merkt dat de coalitie flink is 
dichtgetimmerd. Over het subsidiebeleid is hij niet tevreden en komt hierop terug met een motie. Hij vindt 
dat de raad moet weten in december wat de richtlijnen zijn en hoe de gemeente ervoor staat. Hij meldt aan 
de wethouder om de raad mee te laten denken, praten met de subsidiënten. Zijn fractie is altijd een 
voorstander geweest voor de CJG ondanks de Roevoet-hetze die in de raad heerste. Hij geeft nogmaals 
aan dat zij toch voorstander zijn, wat niet wegneemt dat er door de raad met elkaar over het CJG en 
Stichting Welzijn hoe daar verder mee wordt gegaan in de toekomst. Er wordt nu een ruimte gehuurd, 
Stichting Welzijn wordt voor 5 jaar met de CJG in dat ruimte gezet terwijl er in de raad nog niet eens 
gesproken is over de naamswisseling Stichting Welzijn 55+ naar de Stichting Welzijn Dat is volgens hem 
de omgekeerde weg.  Wethouder Van Praag gaf zijn moeilijkheden aan over het landschapspark 
Buijtenland van Rhoon. Hij geeft aan te denken dat de wethouder bevraagd is over het feit dat er een 
aantal fracties in de raad een brief naar de 2e Kamer hebben ondertekend. Volgens hem verstoort dit het 
proces. Hij vraagt de wethouder om in zijn 2de termijn hier iets over te zeggen. Hij heeft voorbereid met 
betrekking tot de kosten voor het Buijtenland van Rhoon om daarmee het college te ondersteunen met de 
afspraken die met de provincie zijn gemaakt. Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat er een plan is voor het 
meerjaren onderhoud van wegen, terwijl hij in de wandelgangen hoort dat er helemaal geen plan is. Hij 
vraagt zich daarom af of er wel of geen plan is, en als het er wel is dan vindt hij dat hij dat het naar de 
provincie gestuurd moet worden. De wethouder heeft in haar 1ste termijn iets gezegd over 
zelfwerkzaamheid. Hij zal haar iets geven, zodat zij zelf haar straatje kan schoon vegen. Hij gaat akkoord 
met amendement A,B,C,D. Met amendement E, F en G gaat hij niet akkoord.  
Hij heeft dit nog noooit meegemaakt. Wanneer er met elkaar een coalitie wordt gevormd, wordt daar met 
enthousiasme ingegaan. Dan wordt er door de raad het college een pluim gegeven. Maar in deze motie 
wordt er geen pluim gegeven maar een laatste waarschuwing. Een eerste en laatste waarschuwing. Dat 
typeert volgens hem de hele gang van zaken. Hij zal de motie van  de coalitie partijen steunen. Beide 
moties van het CDA steunt hij ook. Hij overhandigt vervolgens zijn moties aan de voorzitter.  
 
De voorzitter geeft deze moties de cijfers IV en V. Zij luiden als volgt: 
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De heer Polder: misschien moet hij wel twee gedachtenspinsels toevoegen: 600ha natuur als compensatie 
voor de 2de maasvlakte wordt het Buijtenland van Rhoon genoemd. Gezien de politieke landelijke 
samenstelling wordt er waarschijnlijk risico gelopen. Hij geeft aan dat niet alle gedachtespinsels werken. 
De 2e: hij kan zich herinneren dat de eerste tas is ingeruild voor een kunststofgrasveld. De 2de tas kan 
misschien geruild worden voor een gewone grasveld. Dat is volgens hem ook niet mogelijk. De creativiteit 
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houdt een keer op. Hij geeft dit aan om helder te maken dat €40.000 een mooi bedrag is om te noemen 
wat een tas zou kunnen kosten, maar hij kan zich ook dat er voor 4% normale leningen voor afgesloten 
worden en dat er dan niet hoger dan €12.000 komt. Hij geeft aan dat hij dus niet begrijpt waar de € 40.000 
vandaan komt. Hij heeft het er voor over zou hebben om deze 2de tas te bewaren. Vanavond zijn we bezig 
met keuzes te maken. Eerder gemaakte keuzes worden regelmatig ter discussie gesteld. Voor de OZB is 
kiest hij voor een trap af beleid en de OZB in overeenstemming brengen met de waardedaling van het 
vastgoed. Hij geeft aan dat als hij het verhaal van teruglopende verkoop daarbij betrekt dan zou het voor 
hem wel een uniekselling point kunnen worden voor de gemeente om aan te geven dat de gemeente een 
gematigd OZB beleid hanteert. Hij geeft aan dat hij de OZB verlaagd zou willen hebben. Hij vindt de 
beantwoording van de vragen door het college wat vaag. Hij vindt het wel een mooie uiteenzetting over 
wat groen beleid is, hoe belangrijk dat is maar hij vindt dat hij geen concrete antwoorden heeft gekregen. 
Hij meldt dat dit het hele jaar al vaag is. Het is volgens hem niet SMART, niet to the point. Hij meldt dat er 
een hele rare discussie is gehouden over de boerderij Verhoeff. Hij heeft gevraagd hoe het 
eigendomsbewijs vanuit het kadaster te hebben per 1 december. Het is onduidelijk en dat hij wel begrijpt 
het dilemma voor het college. Dus het zoeken naar geld, zoeken naar mogelijkheden en vooral zoeken 
naar mogelijkheden om voorzieningen in stand te houden. Hij vindt het absoluut noodzakelijk dat erop hele 
korte termijn echte duidelijke keuzes worden gemaakt in de raad. Hij vindt dat de raad hierin ook naar 
zichzelf moet kijken. Hij geeft aan dat erop amendement A nog een reactie volgt vanuit het college. Hij is 
benieuwd naar of de wethouder zelf met een voorstel komt. Amendement B van de VVD stemt hij voor. 
Amendement C geeft hij aan te kunnen voor stemmen. Amendement D stemt hij ook voor. Amendement E 
de OZB stemt hij voor. Amendement F steunt hij ook. Op amendement G volgt og een toezegging vanuit 
het college. M.b.t. motie I geeft hij de heer Van Wolfswinkel gelijk moet geven dat het niet een vriendelijke 
motie van jongens zouden jullie het alstublieft willen doen. Hij meldt dat ook het ziet als een waarschuwing 
en een laatste kans voor dit college om eindelijk werk te maken van transparantie in cijfers. Vervolgens 
geeft hij aan dat hij de moties van het CDA kan steunen. Hij geeft aan dat hij ook de moties van de 
CU/SGP kan steunen.  

 
5. Beantwoording van de 2de termijn van de door het college 

Mevrouw Van Ginkel het duidelijk is dat de zwembad tot 2013 in de begroting is opgenomen. Daarna niet.  
Er moet nog gesproken worden over de alternatieven. Deze alternatieven worden dan aan de raad 
voorgelegd.  Dan moet er volgens haar besloten worden dat het verder voortgang moet hebben en dat 
daar dan geld bij gezocht moet worden. Vervolgens geeft zij aan dat de heer Goedknegt blijft volhouden 
dat de buitenruimte met slecht te bestempelen is. Zij geeft aan dat zij dit niet vindt. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat niet in de ogen van de VVD de buitenruimten met slecht te bestempelen 
is maar in de ogen van de burgers die zij daarover spreken.  
 
Mevrouw Van Ginkel meldt dat zij ook wel signalen krijgt met de boodschap dat het beter kan, maar om 
het algehele beeld als slecht te bestempelen moet verre van haar werpen. Het is wel zodat het college 
moet waken dat er niet onder het voldoende niveau gekomen wordt, maar als het aan haar ligt gebeurt dit 
ook niet. De raad is er zelf bij omdat ook te beoordelen. T.a.v.  motie duurzaamheid is haar naar de 
definitie gevraagd. Zij leek daarin even te aarzelen, omdat duurzaamheid toch wel een containerbegrip is. 
In algemene zin betekent dat de waarborging van de toegankelijkheid, authenticiteit en leefbaarheid een 
definitie is. Verder is duurzaamheid betrouwbaarheid, degelijkheid, standvastigheid, bestendigheid,  
soliditeit en stabiliteit. Het zijn allemaal hele mooie woorden, maar zij wilde een verkenning wilde geven 
van het precies betekent en wat kan daarmee. Hoe kan het in alle beleidsterreinen ingebed worden. Het 
lijkt haar veel beter om dat bij de raad te brengen. Zij hoopt dat de motie en de strekking toch op de 
instemming kan rekenen. M.b.t.boerderij Verhoef meldt zij meldt dat het college een stuk naar de rad heeft 
toe gestuurd. waarvan de raad kennis kan nemen.  
De heer Van Wolfswinkel heeft het stuk nog niet gelezen. Hij vraagt zich af of daar ook een 
onderhoudsplan bij het stuk zit.  
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Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat er een heel verbouwingsplan bij het stuk zit. Het plan zoals het 
verstuurd is aan de raad, is zeker de moeite van het lezen en beoordelen waard. Zij is bereid in de 
carrousel alle vragen daarover te beantwoorden. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat hij het begrijpt door de heer Van der Graaff dat  het dezelfde truc is die 
door de gemeente bij de provincie wordt gedaan. In de meerjarenbegroting wordt een aantal uitgaven 
schrapt worden waardoor het lijkt dat het sluitend is, waarna er weer gesproken over wordt en worden 
deze uitgaven terug gehaald.  
 
Mevrouw Van Ginkel vindt het logisch is dat bij boerderij Verhoef een raadsvoorstel komt waarover de 
raad over beslist. Dat is volgens haar geen trucje maar transparantie. Vervolgens geeft zij aan dat de raad 
de motie over het 1,2,3 beleid in een carrouselvergadering wilt bespreken. Zij vindt dit goed idee. Soms 
lijkt dat er open eindjes in zitten, omdat er regelmatig gezegd wordt dat het college volgend jaar met de 
raad wilt gaan praten over de strategische keuzes. Dat is ook zo maar het mag duidelijk zijn dat het 
college iedere euro moet omdraaien. Het geldt voor het college dat zij van dukaat naar resultaat willen 
gaan. Daar mag het college op aangesproken worden. 
 
De heer Van Wolfswinkel heeft over een brief naar provincie een vraag heeft gesteld. Deze brief is 
binnengekomen op 1 oktober deze is op 4 oktober naar het college gestuurd met betrekking tot de 
jaarrekening. Hij geeft aan dat hij in zijn eerste termijn een vraag over had gesteld en de 2de termijn 
herhaalt en tot nu toe heeft hij geen antwoord hierop gehad. 
 
Mevrouw Van Ginkel  wanneer de provincie vragen stelt dan gaat het college deze zeker beantwoorden. 
Zij kan niet met zekerheid kan zeggen of dit al gebeurd is. M.b.t. de vraag of er een onderhoudsplan heeft, 
heeft ze eerder geantwoord dat er een projectplanning is.   
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat wanneer een brief komt aan de gemeenteraad van de gemeente 
Albrandswaard en er gaat een afschrift naar het college en iets naar het archief. Dan neemt hij aan dat 
daarop gereageerd wordt.  
 
Mevrouw Van Ginkel dat is zonder meer zo.  
 
De heer Van Wolfswinkel meldt dat er expliciet gevraagd naar aanleiding van de jarenrekening van 2009 
expliciet is gevraagd over het onderhoudsprogramma wat in 2005 is toegezegd dat 5 jaar duurt en wat in 
2010 nog niet ontvangen is. Hij meldt dat de wethouder laat blijken dat zij hier geen kennis van heeft. 
Want hij jammer vindt.  
 
Mevrouw Van Ginkel het plan is er en is opgenomen in projectplanning. Zij geeft dat ze de raad schuldig 
moet blijven is dat hoeverre de brief waar de heer Van Wolfswinkel aan refereert beantwoord is.  
 
De heer Van Praag dankt de CU/SGP fractie voor hun motie. Deze motie wordt wel zeker overgenomen 
het college. Vervolgens wordt er gevraagd of en in hoeverre een brief van een aantal partijen gericht aan 
de provincie richting 2de kamer ook aan de orde is geweest in een bestuurlijk overleg. Hij meldt dat 
daarover met de gedeputeerde over is gesproken die vroeg aan de gemeente om de strekking van die 
brief verder duiden. Daarvan is ook aangegeven dat het op dit moment zo is dat juist in het kader van het 
kabinetbeleid erop tal van projecten door heel Nederland heel veel onduidelijkheid bestaat over het 
voortbestaan ervan. Hij kan zich ook voorstellen dat het ook geld voor het plan Buijtenland maar ook voor 
Kijvelanden en allerlei andere projecten waarin geïnvesteerd is in ecologische hoofdstructuren anderszins. 
Dat betekent dus dat er een hele grote behoefte is van alle gemeente om duidelijkheid vanuit het kabinet 
om daarin ook aan te geven welke projecten er nu wel of niet doorgaan. Daarom heeft het college er geen 
behoefte aan gehad om vanuit het college aan te geven van wat zij van zo’n brief vinden. Hij denkt dat het 
heel duidelijk aan de kabinet is om helderheid te verschaffen ten aanzien van het wel of niet bezuinigen.  
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De heer Goedknegt zou graag willen weten hoe de portefeuillehouder de reactie van de provincie inschat 
op de zin ‘de raad verder alleen wil meewerken aan de uitvoering van de bestemmingsplan wanneer de 
provincie zich aan haar verplichtingen houdt’.  
 
De heer Van Praag vindt dat de gemeente wel mag verwachten dat de provincie zich aan zijn verplichting 
houdt. Dat is ook wat in de brief naar de provincie staat. De motie geeft exact weer wat in de brief staat.  
 
De heer Goedknegt geeft toch de overweging mee om de zin die niets aan het besluit afdoet om die voorts 
overwegen dat weg te laten, zodat de provincie daar geen aanleiding in kan zien om over te gaan tot het 
doen van een inpassingsplan.  
 
De heer Van Wolfswinkel concludeert dat de wethouder een pressiemiddel nodig heeft. De provincie alles 
verwacht van alles van onze gemeente. Vanuit de gemeente zijn er twee insprekers geweest, de heer 
Euser en 1 keer hij zelf. Hij geeft aan dat er aan alles aangedaan wordt om toch mee te kunnen praten. Hij 
geeft aan dat hij ziet bij het mee tekenen door een aantal partijen in de raad hoe gevoelig het ligt. En hoe 
moeilijk het is voor onze gemeente om aan het besluit te houden. Hij vindt dat er dan ook van de provincie 
verwacht moet worden dat als zij zich niet aan de afspraken houden dat het voor onze gemeente dan 
ophoudt.  
 
Mevrouw Rombout meldt dat gezien het feit dat bij alle fracties toch wel heeft geleid tot behoorlijke 
vraagtekens en de verstrekkende gevolgen van de situatie van het CJG zoals deze is opgenomen in de 
begroting, zij een voorstel doet om zo snel mogelijk met ofwel met een raadvoorstel in december of met de 
memo die zij afgelopen week de raad heeft doen toekomen naar de raad te laten agenderen voor een 
carrousel om daarin met de raad verder over van gedachten te wisselen. Daarbij geeft zij aan dat zij 4 jaar 
in de gemeenteraad heeft gezeten en bijna 4 jaar mee gediscussieerd aan het tot stand komen van de 
CJG. Zij meldt de gevoeligheden ervan te herkennen. En ook het cynisme dat er af en toe was. De nut en 
noodzaak van een goed CJG heeft zij altijd wel gezien. De vorm waarin daar heeft zij altijd heel scherp op 
heeft geageerd en dat heeft de raad ook. Het alle belangrijkste voor raad was destijds dat er een lokaal 
CJG moet komen met lokale spelers. En dat is volgens haar precies ook wat er op dit moment zou gaan 
gebeuren. Zij geeft toe dat zij niet altijd even handig had aangepakt. Zij vindt dat zij de raad veel eerder 
had meemoeten nemen. Zij geeft nogmaals aan dat de gemeente verplicht is om een fysiek CJG te 
hebben en niet 5 verschillende gebouwen met 5 verschillende functies. Er moet 1 fysiek gebouw zijn wat 
de functie heeft van de CJG. Die functie moet dan aan een aantal zaken voldoen. Zij meldt dat op het 
moment als wethouder ging werken zij geen plannen tegen kwam voor een CJG. Ze geeft wel gezien dat 
er een unieke mogelijkheid is om aansluiten bij de ontwikkeling in het centrum van Rhoon om daar een 1ste 
lijnsgezondheidscentrum te gaan combineren met de functie die passen binnen de CJG. Dat is volgens 
haar de reden geweest dat zij daar heel snel op in is ingegaan. Vervolgens geeft zij mee dat zij denkt dat 
het belangrijk is dat wanneer er een goed CJG willen vormen geven dat het dan belangrijk is dat de 
gemeente een regie invoert.  Zij geeft aan dat zij denkt dat de raad zou moeten verwachten dat er wel 
vooruitgekeken wordt naar de ontwikkelingen die op ons af komen. Dan heeft zij het over het feit dat de 
gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Dat betekent volgens haar alleen maar dat het zeer 
belangrijk is om een zeer professioneel CJG te hebben. De meerwaarde die dat geeft met de combinatie 
voor 1ste lijnsgezondheidscentrum alleen maar iets waar zij voor zou willen gaan. 
 
De heer Van Wolfswinkel denkt dat het goed is als het college met een raadsvoorstel komt. 
 
De heer Van der Graaff vraagt zich af of dat betekent gezien het amendement van de VVD zolang de 
discussie nog niet gevoerd is, dat dan elke stap richting structurele verplichtingen aangaande het fysiek 
huisvesten van een CJG voorlopig nog even boven de tafel laat hangen. 
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Mevrouw Rombout geeft aan dat het college geen enkele verplichting aangaat tot dat de raad  heeft 
ingestemd met de route die het college gaat lopen. Het voortgezet onderwijs: de VVD zegt dat ze denken 
dat wanneer ze zouden vragen aan ouders of er behoefte is aan een instroompunt of een school voor 
voortgezet onderwijs dat ze dan zouden zeggen dat er geen behoefte aan is. 
 
De heer Goedknegt heeft dat niet gezegd. Hij geeft aan dat hij heeft gezegd dat hij de vragen heeft gezien 
en als het college vraagt aan de ouders van een leerling van groep 8 wilt u een voortgezet onderwijs in uw 
eigen gemeente, zal er geen een zijn die dit niet wil. Hij geeft aan dat de vraagstelling in het onderzoek 
behoorlijk suggestief is en is zeker geen professionele enquête.  
 
Mevrouw Rombout het spijt haar dat de heer Goedknegt het geen professionele enquête vindt. Zij denkt 
dat de resultaten die uit de enquête komen naar de raad toekomen en het vervolgens aan de raad is. Het 
onderzoek is breder dan alleen de enquête die aan de scholieren van groep 6,7 en 8 zijn uitgezet. Het 
gaat voornamelijk over het functioneren van het instroompunt van de laatste jaren en de behoefte die er is 
aan zo’n nieuwe instroompunt. Zij geeft aan dat het ander onderzoek iets waarbij aansluit wat er feitelijk 
gebeurt door het CVO naar de mogelijkheden tot volwaardige school met eindafsluiting. Dat is niet een 
onderzoek waar het college in mee participeert. Dat is een onderzoek dat de CVO doet. Over het 
subsidiebeleid heeft zij niet gezegd te gaan bezuinigen, maar ze heeft gezegd dat zij zal gaan proberen 
om dezelfde voorzieningen hoog te houden maar dat het dat met ander middelen gedaan moet worden. 
En dat er daar met elkaar over in gesprek gaan. Het wordt anders wanneer er bijvoorbeeld de 
bezuinigingen die opgenomen zijn voor de Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard die vorig jaar zijn 
aangenomen door de raad er nog steeds staan. Dat heeft zij gedaan omdat zij nog steeds zoekend is naar 
een manier van invulling. De reden waarom het er het vorig jaar in gekomen is, is volgens haar totaal 
achterhaald. Er is geen enkele mogelijkheid dat de financiering voor kinderopvang en Peuterspeelzalen 
gelijk getrokken kunnen worden van uit het Rijk. Op het moment dat zij daarin zou moeten veranderen 
waardoor er zalen gesloten moeten worden of door wachtlijsten in te invoeren, dat dan het moment is 
waarop dat het college in overleg gaat met de raad over nieuwe kaders. Zij geeft aan niet bezig te zijn met 
het schrappen van voorzieningen, maar zij is bezig deze hoog te houden. Zij hoopt dat de  raad kaders 
gaat stellen bij peuterspeelzalen. Vervolgens geeft zij aan dat het geen probleem zal zijn om de lijst van 
toekenningen voor 2010 aan de raad te verstreken. Zij meldt dat zij wel moeite heeft met te geven van een 
lijst met toekenning voor het jaar 2011, maar dan heeft zij het over de waarderingssubsidies waar zij in 
haar eerste termijn al op kwam, nl. dat de waarderingssubsidies tot 6 weken voor de activiteit kunnen 
worden aangevraagd.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het kan. Er kan gezegd worden dat er een 1 miljoen is om als 
waarderingsubsidie te geven. Hij vraagt om het budget aan te geven wat als waarderingssubsidie kan 
worden uitgegeven.  
 
Mevrouw Rombout geeft aan het totaal plafond van de subsidie voor 2011 is gelijk aan de plafond van 
2010. Zij meldt dat zij geen lijst kan afgeven met andere subsidies om dat deze niet zijn aangevraagd.   
 
De heer Euser geeft aan dat het zo is dat bij de uitgavenstop is er overeengekomen dat de zaken waarvan 
budgethouders vinden dat het toch moet worden uitgegeven dat het niet onder het budget freeze zal 
vallen en dat zij dat terug kunnen leggen bij het MT. Als daar geen gehoor is dat ze dat dan bij het college 
kunnen doen. Op het moment dat er iets wringt dan wordt dat besproken en wordt dat opgelost. Volgens 
hem staan erop dit moment geen zaken bij die concrete gespeeld hebben en die tot een afwijzing hebben 
geleid. Vervolgens geeft hij aan dat het voor het college helder is geweest dat er een uitwerking komt met 
betrekking tot de begroting en de afweging tussen diverse zaken. Dat is volgens hem sowieso toegezegd. 
Het college ziet deze motie als een ondersteuning van datgene wat het college graag wil. Het is helder  
geformuleerd en een aanmoediging is om dat ook aan te voeren. 
 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
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 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is voor het afgeven van een stemverklaring. 
  
 De heer Goedknegt geeft aan dat de zijn fractie de 2de termijn van mevrouw Rombout hen dusdanig heeft 

overtuigend dat zijn fractie amendement A met betrekking tot de CJG intrekken.  
 
 De voorzitter vraagt de heer Van der Graaff of hij amendement G wilt intrekken of niet.  
 
 De heer Van der Graaff geeft aan dat het amendement van tafel kan.  
 
 
7. Besluitvorming 

 
De voorzitter geeft aan dat amendementen A en G van tafel zijn.  

  
 De voorzitter concludeert dat amendement B van de VVD.   
 Voor  5x VVD, 1x NAP en 1xCU/SGP. 
 Tegen 7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA . 
 Daarbij is amendement B verworpen. 
 
 De voorzitter concludeert dat amendement C van de VVD.   
 Voor  5x VVD, 1x NAP en 1xCU/SGP. 
 Tegen 7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA . 
 Daarbij is amendement C verworpen. 
 
 De voorzitter concludeert dat amendement D van de VVD.   
 Voor  5x VVD, 1x NAP en 1xCU/SGP.. 
 Tegen 7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA . 
 Daarbij is amendement D verworpen. 
 
 De voorzitter concludeert dat amendement E van de VVD.   
 Voor  5x VVD, 1x NAP. 
 Tegen 7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA en 1xCU/SGP . 
 Daarbij is amendement E verworpen. 
 
 De voorzitter concludeert dat amendement F van de VVD.   
 Voor  5x VVD, 1x NAP. 
 Tegen 7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA en 1xCU/SGP . 
 Daarbij is amendement F verworpen. 
 
 De voorzitter concludeer dat het raadbesluit met besluitnummer 89573 programmabegroting 2011-2014. 
  
 De heer Wolfswinkel heeft behoefte aan een stemverklaring. Uit het betoog van de fractie is gebleken dat 

zij op dit moment met ook de toezeggingen die niet volledig waren naar de raad toe zij niet kan instemmen 
met de begroting. Het is een traditie bij CU/SGP dat zij te allen tijde voor zullen zijn. Het feit dat zij tegen 
deze begroting zijn zegt genoeg volgens hem.  

  
 De heer Goedknegt  geeft aan dat het na een langere tijd dat de VVD-fractie een begroting van deze 

gemeente niet gaat steunen. De fractie kan de begroting niet ondersteunen omdat zij geen idee hebben 
tegen welke ideeën ze wel of niet ja of nee tegen zeggen. Daarnaast vindt zijn fractie de inhoud en de 
onderbouwing van enkele keuzes dusdanig zwak dat zij hun goedkeuring er niet aan kunnen geven.  
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 Stemming Begroting 2011-2014 
 Voor  7x EVA,  3x PvdA en 2x CDA 
 Tegen 5x VVD, 1x NAP. en 1xCU/SGP . 
 Daarbij is het raadsbesluit aangenomen. 
  
 Vervolgens gaat de voorzitter over tot de motie I t/m V. 
 
 De voorzitter concludeert dat motie I unaniem wordt aangenomen. 
  
 De voorzitter concludeert dat motie II van het CDA ‘help iedereen aan werk besteed in’ unaniem wordt 

aangenomen. 
  
 De voorzitter concludeert dat motie III van het CDA ‘ borgen voor morgen’ unaniem wordt aangenomen. 
  
 Motie IV van de CU/SGP rondom provincie Zuid-Holland 
  
 De heer Goedknegt geeft een stemverklaring af. Hij geeft aan dat ondanks de VVD mede ondertekenaars  

zijn van de brief naar de 2de kamer en dit volgens zijn fractie een zeer sympathieke en eigenlijk een 
noodzakelijke motie vinden. Het risico van de tweede overweging uitspreken is dusdanig groot dat zijn 
fractie daarin niet mee kan gaan. Als de 2de overweging geschrapt kan worden dan zal de VVD 
voorstemmen. Zoniet dan stemmen zij tegen. 

  
 De heer Van Wolfswinkel stelt voor om het voorstel van de VVD te volgen. 
  
 De voorzitter concludeert dat motie IV van de CU/SGP unaniem wordt aangenomen. 
 
 Motie V CU/SGP over het subsidiebeleid.  
 Voor  5x VVD, 3x PvdA , 1x NAP en 1xCU/SGP,   
 Tegen  7x EVA en 2x CDA 
 Daarbij is de motie aangenomen. 
 
 Tot slot feliciteert de voorzitter het nieuwe college en de raad met de begroting en dankt iedereen voor zijn 

inbreng en verzoekt de raadsleden om naar de atriumzaal te gaan om daar de besloten raadsvergadering 
voort te zetten.  

 
8. Vaststelling verslagen 
  

BESLOTEN  
 
9. Gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding en het openbaar verklaren van die gedeelten van de 

verslagen van de besloten carrousels van 23/06/2010, 06/09/2010 en 11/10/2010 en van de besloten 
Debat en Besluit van 28/06/2010. 
 
De voorzitter geeft aan dat de bovengenoemde verslagen unaniem openbaar en vastgesteld zijn 
verklaard.  
 
 
 
 

10. Sluiting 
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 De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
29 november 2010. 
 
De griffier a.i. De voorzitter 
 
 
 
 
John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 

 


