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1. Opening 
De voorzitter opent de raadsvergadering en vraagt of er nog moties of initiatiefvoorstellen zijn die de raad 
vast wil meegeven of die op de agenda moeten. Hij concludeert dat dit niet het geval is. Hij heeft begrepen 
dat er insprekers zijn bij het agendapunt invullen 6 ha. Hij stelt voor om de agendapunten 9 en 10 te 
wisselen. De raad geeft aan dat dit in orde is. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan dat er 5 insprekers zijn. En geeft vervolgens de heer Kees de Ruiter het woord.   
 
De heer De Ruiter spreekt in namens de heer Arjan Berkhuizen van het Wereld Natuurfonds over de 
invulling van de 6 ha. Hij is directeur van de stichting Erk natuurontwikkeling. In het te behandelen 
raadsbesluit worden 4 scenario’s geschetst; één ervan koerst op een recreatieve natuurlijke ontwikkeling 
van het gebied. Vanwege de grondexploitatie wordt dit scenario aan het eind van het raadsvoorstel niet 
meer opgenomen. Er wordt gekoerst op een invulling met o.m. een stoeterij. Toch wil hij de klimaatbuffer 
op een bijzonder manier onder de aandacht brengen. Hij vindt het een mooi initiatief dat in het kader van 
de klimaatverandering heel belangrijk is. Een klimaatbuffer heeft veel te maken met de berging van heel 
veel schoon water. Het levert een mooi recreatiegebied op in natuurlijke omgeving. Er wordt om extra 
ruimte gevraagd en zij proberen bestaande initiatieven van Stadshavens via de parken de Zuidpolder van 
Barendrecht en misschien ook in de toekomst stukjes van het Landschapspark Buytenland met elkaar te 
verbinden. Zodat de klimaatbuffer niet indirect een nieuwe ruimteclaim vraagt. Het gaat om een 
verbinding, die in de Koedoodzone aangelegd kan worden. Het ministerie VROM steunt dit initiatief en 
heeft € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld om gronden te verwerven en in te richten in de Koedoodzone en 
ook andere partijen zoals het Waterschap, Zuid Hollandse Landschap, Stadsregio Rotterdam doen hier 
graag aan mee. Hij vraagt om bij het raadsbesluit de mogelijkheid van de klimaatbuffer niet op voorhand 
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uit te sluiten. Hij vraagt om onderzoek te doen zoals voorgesteld en na te gaan of de klimaatbuffer toch 
een reëel exploitabel waardig alternatief kan opleveren en wat hem betreft op een manier waardoor 
manage en stoeterijen uit die klimaatbuffer niet hoeven te worden geweerd. Zij denken dat dit mogelijk is.  
 
De heer Van Wolfswinkel  vraagt of de aanvrager van de manage het eens is met hun initiatief.  
 
De heer De Ruiter geeft aan dat het realiseren van een klimaatbuffer en een manege mogelijk is. Zij willen 
dat ook het klimaatbuffer aspect in het raadsvoorstel wordt meegenomen. 
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt of een stoeterij met de natuurbuffer ook kan. 
 
De heer De Ruiter geeft aan dat dit onderzocht moet worden, omdat zij de mogelijkheid niet uitsluiten.  
 
De heer Goedknegt vindt dit een heel mooi initiatief. Hij vraagt aan de heer De Ruiter als de stoeterij en 
zijn initiatief op dezelfde ruimte niet mogelijk zijn of het een optie is om een stukje van het Landschapspark 
in te kijken en daar zijn idee te realiseren.  
 
De heer De Ruiter geeft aan dat het voor de klimaatbuffer belangrijk is, dat er gebruik gemaakt kan 
worden van fluctuerende peilen op een zo groot mogelijk gebied. Hij denkt dat de genoemde initiatieven 
om gebieden met elkaar te verbinden de mogelijkheid bieden om 23 miljoen m³ schoon regenwater te 
bewaren en weer af te staan op het moment dat het droog wordt. Daarvoor is dat grote gebied nodig. In 
dat fluctuerende gebied doen stadshavens, Zuiderpark en het Zuidelijk Randpark mee met de 
reconstructie. De crux zit er in dat zij proberen met de 6 ha - want dit gebied ligt in het epicentrum van de 
klimaatbuffer - juist de lopende initiatieven zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen.  
 
De voorzitter bedankt de heer De Ruiter en geeft vervolgens het woord aan de heer Backbier. 
 
De heer Backbier spreekt in als vertegenwoordiger van de Actiegroep Wakker Albrandswaard. De reden 
dat deze actiegroep is opgericht is omdat zij soms behoorlijk wat ruimte constateren tussen hetgeen door 
politiek Albrandswaard wordt beweerd en hetgeen wat feitelijk aan de hand is. Doel is dus niets anders 
dan dat zij willen dat bewoners van Albrandswaard op een juiste en integere wijze van informatie worden 
voorzien. Uit De Schakel van 14 februari j.l. kregen de inwoners van Albrandswaard de indruk dat 
Albrandswaard m.b.t. de CAI-netwerk een achtergebleven gebied is waarin vele investering gedaan 
moeten worden om minmaal gelijke tred te houden met de mogelijkheden van inwoners uit andere 
gemeenten. Het is niet aan hem om de halve waarheden en de vele onjuistheden van de beweringen van 
de EVA en de NAP hier aan de kaak te stellen. Waar het de actiegroep om gaat is dat zij 2 verzoeken 
hebben 1 aan het college en 1 aan de raad.  
Het verzoek aan het college is om de inwoners van Albrandswaard voor te lichten over de werkelijke stand 
van zaken m.b.t. de CAI. 
De indruk die door de twee lokale partijen wordt gewekt is: 
1. dat Albrandswaard een achtergebleven gebied is m.b.t. de ontwikkelingen; 
2. geen gelijke tred kan houden met de investeringen die gedaan moeten worden; 
3. Kampt met een daling van het aantal abonnees; 
4. niet de diensten kan leveren die gewenst worden. 
Als inwoner van Albrandswaard denkt hij dat zij recht het hebben om te weten of deze beweringen juist 
zijn dan wel dat ze naar het Rijk der Fabelen verwezen moeten worden. Hij vraagt naar een speciale 
pagina in De Schakel die aan de beweringen van de EVA en de NAP is gewijd. Zeker met de verkiezingen 
in het vooruitzicht hebben de inwoners recht om te weten of de informatie juist of eenzijdig is gekleurd. 
Het verzoek aan de raad is om niet in te gaan op het initiatiefvoorstel van de EVA en de NAP, maar dit 
voorstel tijdens de verkiezingen als belangrijke item te gebruiken en zo nodig een referendum te laten 
plaatsvinden. Mogelijk, dat de tweestrijd nog duidelijker wordt als coalitiepartijen en diegenen die daartoe 
behoren de handen ineen slaan en op dezelfde wijze de lokale partijen van repliek gaan dienen. 
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Hij is als ex-Napper mordicus tegen dit voorstel. Niet om emotionele reden maar puur uit een zakelijk 
belang. Namelijk daar waar de trend is dat de gebruiker voor luxe artikel meer betaalt dan de doorsnee 
gebruiker daar doet dit voorstel afbreuk aan. Namelijk bij dit voorstel mag heel Albrandswaard en mensen 
met een klein pensioen gaan meebetalen voor die kleine groep gebruikers voor wie de huidige mogelijke 
onvoldoende zijn. In zijn ogen druist dit in tegen de belangen van vele bewoners; een item dat destijds 
belangrijk was toe hij nog tot de NAP behoorde. 
 
De voorzitter bedankt de heer Backbier. En geeft vervolgens het woord aan de heer Schraverus. 
 
De heer Schraverus als voorzitter van de Seniorenraad Albrandswaard richt hij het woord n.a.v. 
agendapunt 11 m.b.t. het initiatiefvoorstel NEMA/CAI. Het initiatiefvoorstel van de politieke partijen EVA en 
de NAP lijkt erg sympathiek en doet het voorkomen dat straks voor alle inwoners van Albrandswaard door 
aansluiting d.m.v.  een glasvezelnet het razendsnelle internetbeschikbaar is. Daar hangt dan wel een 
prijskaartje aan en het is zeer de vraag of iedereen daar wel op zit te springen. Nu is men ongeveer € 
14,50 per maand kwijt, maar dat gaat na verkoop en verglazing oplopen tot vermoedelijk een bedrag van 
meer dan € 20,00 per maand. Het is verheugend dat steeds meer senioren de computer en de 
mogelijkheden op het internet leren kennen. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de cursussen die 
gegeven worden door de ANBO, de PCOB  en de Stichting Welzijn Albrandswaard. Er wordt gemaild, 
informatie opgezocht op het internet en men werk met telebankieren. Daar is echter geen supersnel 
internet voor nodig. Senioren en wij denken vele inwoners van Albrandswaard zitten niet echt te wachten 
op die ontwikkelingen en zeker niet op een maandelijkse kostenverhoging. Er ligt in de gemeente al een 
netwerk van glasvezel. Laat ieder die aan het snelle internet behoefte heeft de verbinding naar zijn huis of 
bedrijf laten trekken en er dan ook voor betalen. Laat echter niet bewoners dier er geen behoefte aan 
hebben daarvoor opdraaien Ook hier moet gelden: De gebruiker betaalt. 
 
De voorzitter bedankt de heer Schraverus. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer Van de Knaap. 
 
De heer Van de Knaap is lid van een initiatiefwerkgroep rondom verglazing Albrandswaard. Verkoop van 
de CAI biedt namelijk de mogelijkheid tot verglazing en het aanbrengen van glasvezel tot in het huis. Met 
glasvezel is het mogelijk om internet- en televisiediensten aan te bieden die passen bij de hedendaagse 
tijd. Zowel de langzamere aansluitingen als de snellere aansluitingen kunnen over deze zelfde lijn worden 
aangeboden. Hij benadrukt dat deze initiatiefwerkgroep niet alleen bestaat uit goed bedoelde 
initiatiefnemers of hobbyisten maar dat het stuk voor stuk specialisten/ kenners zijn als het gaat om deze 
techniek en ook de markt waarin deze techniek plaatsvindt. De door hen gestelde vragen aan 
verschillende partijen zijn tot nog toen niet beantwoord, zoals bijv. de veranderde situatie van de CAI. 
Maar ook als het gaat om financiële zaken. Hoe gaan we om met ondernemers? Wordt dit voorstel wel of 
niet ondersteund. De initiatiefwerkgroep vraagt zich af of een zo breed gedragen voorstel vanuit de 
inwoners van Albrandswaard werkelijke serieus genomen wordt. Namelijk navraag bij de inwoners leert 
dat zij dit voorstel heel serieus nemen; 90% van de bezoekers van de website glasvezelalbrandswaard.nl 
zijn positief en inderdaad hun actie in de wijk Valckesteijn geeft nog een dringend beeld namelijk liever 
gisteren dan morgen hebben zijn graag deze glasvezel gerealiseerd tot in hun woning. Dus namens een 
groot aantal inwoners en ondernemers van Albrandswaard en de initiatiefwerkgroep verzoekt hij de 
gemeenteraad dringend en met klem om akkoord te gaan met het initiatiefvoorstel ten aanzien van 
verglazing Albrandswaard. 
 
De heer Van der Graafff geeft aan dat de vorige sprekers iets anders aangaven namens inwoners. Hij 
vraagt zich af hoe de heer Van de knaap zich voorstaat namens een groot gedeelte van de bevolking.  
 
De heer Van de Knaap geeft aan dat de website verglazingalbrandswaard.nl door hen in de lucht is gezet. 
Er is een steekproef gedaan bij wijk Valckesteijn. De website heeft ongeveer een aantal 300 bezoekers 
per dag. Van die 300 bezoekers heeft 90% aangegeven het eens te zijn met het voorstel.  
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De heer Van der Graaff heeft zelf een aantal keren de website bezocht. Hij heeft overigens geen uitspraak 
gedaan op de website. Hij heeft wat kritische reacties gezien van bezoekers. Met name als het gaat om 
wie daar vervolgens de diensten aanbieden; vooral UPC werd negatief benaderd. Ook heel veel van de 
bezoekers - overigens alle tegenstanders - keurige van een nood van kant voorzien die benadrukten dat 
het vooral niet duurder mocht worden. Hij vraagt aan de heer Van de Knaap of hij dit kan garanderen. 
 
De heer Van de Knaap geeft aan dat de cijfers gespecificeerd kunnen worden. Als het gaat, kunnen we dit 
niet duurder maken. Er zijn een aantal specialisten betrokken die contact hebben gehad met mogelijke 
partijen die dit zouden kunnen exploiteren en uitvoeren. Die details zijn bekend. Hij geeft aan dat hij dit 
momenteel niet kan vertellen, maar kan de gegevens wel delen of met degene in contact laten brengen.  
 
De heer Van der Graaff merkt op dat op de website staat dat dit gratis is. 
 
De heer Van de Knaap zegt dat het realiseren van de glasvezel aansluiting tot in de woning gratis is. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van de Knaap. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Van Opstal. 
 
De heer Van Opstal staat namens de verontruste inwoners die tegen over de voetbalvelden van 
Albrandswaard wonen. Wederom hebben zij een melding gekregen dat er een bouwwerk geplaatst gaat 
worden. Zij vragen zich af of er rekening gehouden wordt met het ontwerp dat destijds door de 
landschapsarchitect naar voren is gebracht. Tot op heden constateren zij dat er destijds hele mooie 
plannen naar voren zijn gebracht en zover het nu voorstaat er vrij weinig van gerealiseerd is. Concreet 
vraagt hij voor het plaatsen van een kunstwerk - tenminste een apparaat wat een kunstwerk genoemd 
wordt - eerst met bewoners om tafel te zitten en geen actie ondernemen te totdat er gezamenlijk een 
oplossingen gevonden wordt. Hij vraagt zich af of dit toegezegd kan worden. 
 
De voorzitter neemt dit mee naar het college. Hij geeft aan dat er altijd al rekening wordt gehouden met 
omwonenden. Na het college zal de voorzitter de heer Opstal hier verder over informeren.  
 
De heer Van Opstal geeft aan dat zij een enquête hebben afgenomen bij ongeveer 80% omwonenden. 
Van die 80% heeft 99% zich geuit als tegenstander van het plaatsen van het kunstwerk. Hij overhandigt de 
handtekeningen aan de voorzitter.   
 
De heer Polder heeft een week geleden over dit onderwerp vragen gesteld. In de beantwoording van een 
vraag door het college staat dat eerst met de omwonenden overlegd zou worden voordat verder actie zou 
worden ondernomen. Dus feitelijk is dat vorige week al toegezegd. Hij vraagt het college om in overleg te 
gaan.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit dit agendapunt af. Hij was vergeten te 
melden bij agendapunt 1 dat mevrouw De Leeuwe en wethouder Van Toornburg vanavond  wat later 
komen.  
 

3. Benoeming van de heer J.C.M. Hagenaars als interim griffier 
 De voorzitter concludeert, dat de raad hiermee instemt. Het raadbesluit is bij deze vastgesteld. De 

voorzitter vraagt of de heer Hagenaars naar voren willen komen en aan alle anderen om op te staan.  
De heer Hagenaars legt het eed af.  
De voorzitter geeft aan dat bij deze de heer Hagenaars is beëdigd tot interim griffier. De voorzitter schorst 
de vergadering voor felicitaties. 
 

 De voorzitter  heropent de vergadering verwelkomt de heer Hagenaars.  
 
4. Het vragen ½ uur 
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 De voorzitter geeft aan dat er geen vragen zijn ingediend.  
 
Mevrouw Rombout geeft aan dat zijn wel een vraag had ingediend. 
 
De voorzitter biedt zijn excuses aan en geeft vervolgens het woord aan mevrouw Rombout fractievoorzitter 
EVA. 
 
Mevrouw Rombout: tijdens de hoorzitting van donderdag 21 januari 2010 bereikt hun het verontruste 
bericht dat er geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was. De fractie EVA heeft hier maar 
één vraag over. Wat is hier aan de hand? 
 
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Praag voor de beantwoording. 
 
Wethouder Van Praag geeft aan dat er donderavond een hoorzitting is gehouden door de commissie 
bezwaar en beroep en zij in de gelegenheid werd gesteld om vragen te stellen aan de drie partijen: 
Wooncompas, Victory Outreach en de gemeente. Door een agendafout is de vertegenwoordiger van de 
gemeente niet aanwezig geweest. Door een snelle belactie is het nog wel gelukt om ieder geval mijn 
persoon - reeds onderweg naar een vergadering naar Dordrecht voor een heel andere onderwerp - terug 
te halen om de gemeente daar te vertegenwoordigen en wat vragen te kunnen beantwoorden. Hij vond dit 
een ontzettende betreurenswaardige en gênante situatie. Maakt dat voor het proces veel uit? Nee, dat zal 
eigenlijk niet wat wij hebben alles wat er vertellen was aan het papier toevertrouwd en daarvan is de 
commissie op de hoogte. Dat kan men betrekken in de beoordeling die op dit moment wordt voorbereid. 
Die wordt overigens over 2 weken bij het college ontvangen. Maakt het voor het beeld wat uit? Ja, want er 
waren heel wat mensen op de publieke tribune aanwezig die zich  terdege hadden voorbereid; ook vanuit 
hun eigen betrokkenheid bij het onderwerp en ook om de gemeente een steun in de rug te geven in het 
weerwoord ten opzichte van de juristen van de andere partij. Er is aan de commissie voor bezwaar en 
beroep verzocht om – indien nodig - een 2de zitting te organiseren waarin de gemeente alsnog in 
gelegenheid wordt gesteld om eventuele vragen te beantwoorden. 

  
Mevrouw Rombout heeft de brief gelezen die verstuurd is naar de bewoners van Rhoon-Noord; het was 
voor hen niet de reden om deze vragen te stellen. Zij vindt het een vreemde gang van zaken om een 2de 
zitting aan te vragen. Zij denkt wanneer een burger te laat op een zitting verschijnt hij ook geen 2de kans 
krijgt voor een hoorzitting. Verder wilt ze nog één essentieel punt kwijt wat voor haar de reden is om ook 
deze vraag te stellen. Het college moet begrijpen dat heel veel inwoners geen enkel onderscheid maken 
tussen wethouders, burgemeester, raadsleden, ambtenaren, coalitie of oppositie dus wanneer het college 
een fout maakt, maakt de gemeente een fout. Dit is dus een dusdanige ernstige zaak dat dit een motie van 
wantrouwen waard was geweest, ware het niet dat er nog 2 raadsvergadering te gaan zijn.  

   
De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit deze agendapunt af. 

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

naar aanleiding van. 
Raadsvergadering 21/12/2009: wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousels 11/01/2010: wordt unaniem vastgesteld. 
 

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

 
De voorzitter stelt hierbij de lijst met ingekomen stukken vast. 

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

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

9. Debat op verzoek van alle fracties over het invullen 6 ha. 
  De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de fracties. 
  
 Mevrouw Rombout wil over dit voorstel niet veel kwijt; dit is in de carrouselvergadering dit in samenhang 

gebracht met het voorstel van het college over de toekomst van het sportcomplex Omloopseweg. Dat 
voorstel bestond uit 4 scenario’s waarvan er mogelijk 1 de verhuizing was van de voetbalverenigingen 
naar de 6 ha. Het zou vreemd zijn om nu voor de invulling van de 6 ha op het voorstel in te gaan van het 
college, namelijk om de manege te verplaatsen naar de 6 ha. Daarmee wordt automatisch een 
verplaatsing van voetbal naar Portland uitgesloten. Voor haar fractie is dat nog te vroeg. Vier weken 
geleden heeft haar fractie een amendement ingediend en verdedigd dat er onderzoek moet plaatsvinden 
naar de buitensportbehoefte in Portland. De invulling van de 6 ha moet een onderdeel zijn van de 
ruimtelijke en financiële verkenning van deze gemeenten. Er zijn volgens haar wel argumenten om snel te 
beslissen voor dit scenario. Zij geeft aan dat er de afgelopen vier jaar niet gesproken is over de situatie 
rond om de pensionstal de Hoge Stee. Zij wil weten wat volgens de gemeente de reden is om deze 
boerderij langzaam van de dijk af te laten glijden. De staat van die boerderij is heel slecht maar ook de 
nieuwe bak verzakt. Zij vraagt zich af of dat dit te maken heeft met de bouw van Essendeal en de bouw 
van Overhoeken. Zij vraagt of de gemeente aansprakelijk is hiervoor. Het viel haar op tijdens de 
carrouselvergadering dat de coalitiepartijen geen nadere vragen hadden voor het college en bereid leken 
om een besluit te nemen. Zij vraagt zich af op basis van wat dat is. Zij vraagt of men weet wat de 
Portlander wilt. Zij vraagt zich af hoe men de toekomst ziet van sportcomplex de Omloopseweg. Is het 
werkelijk mogelijk om een jongerencentrum te bouwen daar. Welke bebouwing is er überhaupt nodig en 
mogelijk op de 6 ha i.v.m de buisleidingenstraat. En waarom is er niet verder gekeken naar andere 
veldsporten dan voetbal alleen, bijv. honkbal. Waarom krijgt zij het gevoel dat het college alle 
huisvestingsproblemen in deze gemeenten in twee klappen wenst op te lossen. Het ene probleem is de 
probleemverkerende pensionstal te verhuizen naar de 6 ha en alle andere sporten te verhuizen naar de 
Polder van Albrandswaard. Dat is het voorstel van het college. Financiering vindt waarschijnlijk wel plaats 
door woningbouw op alle witte vlekken, die ontstaan door verhuizing van sportverenigingen. Op dit 
moment ziet haar fractie een toekomstscenario van een verschrikkelijke drukke zaterdag rondom de 
polder Albrandswaard want elke sporter in Albrandswaard moet daar dan zijn. Zij blijven van mening dat in 
beide voorstellen heel bruikbaar scenario’s zitten. Maar vindt dat door haast er geen goed besluit 
genomen kan worden. Het verhaal van de heer de Ruiter en naar aanleiding van een gesprek die zij heeft 
gehad met de vertegenwoordiger van het Wereld natuurfonds is reden om meer tijd te nemen om alle 
scenario’s te onderzoeken. Zij willen een betere uitwerking hebben van de scenario’s net als die van de 
Omloopseweg. Dat zou moet kunnen lukken met de € 95.000 dat het college vraagt.  

 
 De heer Zevenbergen geeft aan dat zijn fractie blij is met de beweging in de invulling van de 6 ha. 

Verplaatsen van voetbalverenigingen VV-Rhoon en WCR is technisch gezien niet haalbaar. Het terrein is 
volgens de sportnota te klein. Overigens is een eventuele ombouwing onderzocht, maar er is op een ander 
manier ingezet. Zij kunnen zich vinden in het scenario waarin ruitersport de voorkeur krijgt. Zeker als dat 
op korte termijn kan worden uitgewerkt en mogelijk kan worden uitgevoerd. Het feit dat er voor dit scenario 
concrete behoefte en belangstelling is van meerdere partijen geeft aan dat er draagvlak voor is. Tevens 
sluit een en ander mooi aan bij de ruiterfaciliteiten in de nabijheid. De mogelijkheid om hierbij een 
jongerencentrum te betrekken vinden zij een goed idee. Zolang er kan worden aangetoond dat deze 
activiteiten op de locatie samen kunnen gaan. Zij beseffen dat de voorbereidingen en de uitwerkingen 
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daarvan een kostenpost met zich meebrengt. Reactie op de vragen van de EVA die in 2008 aan inwoners 
van Portland zijn gesteld wat ze met  6 ha wilde doen. Tot op heden is er volgens hem geen antwoord op 
gekomen. Hij zou graag een rapportage hiervan willen zien. Hij geeft aan dat hij en zijn fractie akkoord 
gaan met het voorstel van het college. 

 
 De heer Van der Graaff  de 6 ha is een lang proces en is een gevolg van afspraken, die zijn gemaakt aan 

het begin van de ontwikkeling van de wijken Carnisselanden/Portland m.b.t. de financiering daarvan. Daar 
zijn wat afspraken gemaakt met Barendrecht. Belangrijkste daarvan is dat de veldsporten nog niet in 
Barendrecht of IJsselmonde voorkomen. Dat is wel een voorwaarde die hen behoorlijk in vingers is gaan 
snijden. Als er gekeken wordt naar wat er al in deze omgeving plaats vindt aan veldsporten. Dan is het 
moeilijk te bedenken wat er nog over blijft aan veldsporten. Los van het feit dat als er iets bedacht is dat er 
dan verenigingen moeten zijn, en draagkracht moet zijn voor die verenigingen om zich daar te vestigen. 
De PvdA heeft daar lang over nagedacht en hebben er meningen over gehad ook in combinatie met 
sportvelden elders in de gemeenten. Zij hebben begrepen van verenigingen dat zij het niet wenselijk 
vinden om naar de 6 ha te verhuizen. Ondertussen loopt de tijd voort en blijven ook binnen de OMMIJ de 
velden boven de markt hangen en dat leidt tot een financiële claim, die niet in te lossen is met de 
afspraken die met Barendrecht zijn gemaakt. Dat is reden waarom zijn fractie dit heeft benaderd. Het 
belangrijkste besluit dat volgens hen voorligt is niet zozeer de manege/stoeterij; de belangrijkste conclusie 
voor zijn fractie is dat er nu besloten gaat worden om de 6ha niet meer te bestemmen voor veldsport. Zij 
kijken wel naar de belangen van de wijk Portland. Als wordt gekeken naar de mogelijkheden zonder 
veldsport dan blijven er nog 3 mogelijkheden over. Zijn fractie vindt het niet wenselijk om iets van 
bedrijvigheid te ontwikkelen op de 6 ha. Hij vraagt aan het college om te praten met de manege en ook de 
natuurontwikkeling daarin mee te nemen om te kijken of dit te combineren is. Op het moment dat het 
pension, manege/ stoeterij daar verhuist, komen er op andere locaties gebouwen leeg te staan. Dit zijn 
weer twee oude boerderijen, die karakteristiek zijn voor het dorpsgezicht. Zij hechten er aan dat wat er ook 
gebeurt met die locaties de ontwikkeling daarvan via de raad loopt.  

 
 De heer Polder voor de 6 ha is er volgens heb nog steeds geen visie ontwikkelt. Hij geeft aan dat er wat 

initiatiefnemers zijn waarvan het college een goed plan vindt en dan dus snel een voorstel hebben. De 
conclusie dat de 6 ha te klein zou zijn voor de voetbal kan hij niet zo goed plaatsen omdat hij het 
onderzoek nog nooit heeft gezien terwijl dat voor de besluitvorming wel belangrijk is. Zijn fractie is 
benaderd door het Wereld Natuurfonds over de klimaatbuffer. Hij geeft aan dat het initiatief van het Wereld 
Natuurfonds al eerder bij het college is binnengekomen maar pas op het laatste moment bij de 
raadsleden, terwijl het initiatief hem juist aanspreekt. Omdat gekozen wordt voor een stoeterij die de nood 
bij de boerderij zo zou kunnen ledigen en een milieubuffer mogelijk maakt. Daarnaast is sprake van een 
behoorlijke subsidie. Zij zijn hier nieuwsgierig naar. Zij willen dat het college daar serieus over nadenkt, 
erin mee in gesprek gaat en kiest vooral voor die optie. Omdat het te bekrachtigen, dient hij een motie in.  

 
 De voorzitter leest de motie I van NAP op (zie bijlage) en geeft het woord aan de heer De Jongh. 
 
 De heer De Jongh heeft uit het advies van de sportvereniging begrepen, dat het invullen de 6 ha met 

veldsport zoals voetbal geen haalbare kaart is. Om verschillende reden tijdens de carrouselvergadering 
had zijn fractie al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar andere oplossing met WCR en Rhoon. Het 
scenario natuur- en recreatie ziet er heel sympathiek uit; alleen er is al een verplichting van 600 ha natuur- 
en recreatie. De 3e optie het ontwikkelen van bedrijfsterrein/goederenopslag heeft hun voorkeur niet. 
Mocht dit plaatsvinden dan lijkt hen het gebied dichter bij de A15 logischer. De 4e optie ontwikkeling van 
ruitersport heeft hun voorkeur. Zeker gezien het feit dat er ook ondernemers vanuit Albrandswaard 
gevestigd kunnen worden en dit een mooie aansluiting kan zijn op Landschapspark. Wellicht nog in 
combinatie met scenario 2 natuur- en recreatie. Dat is voor hem het onderzoeken waard. Indien er een 
jongerencentrum in de buurt komt waar zij geen tegenstanders van zijn nemen zij wel aan dat er goed 
gekeken gaat worden naar eventuele overlast van elkaar. 
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 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de invulling van de 6 ha toch moeilijk blijkt te zijn vanwege een 
invulling met sport dat nog niet in dit gebied te vinden is. De afspraken die door het voormalige college met 
de OMMIJ gemaakt zijn, hebben verdergaande financiële consequenties voor de gemeente 
Albrandswaard. Omdat er geen sport gevonden was, kunnen zij zich vinden in het voorstel met dien 
verstande, dat er ruimte voor veldsport moet komen, of blijven of gecreëerd moet worden voor de wijk 
Portland in het Landschapspark. Hij dient een motie in om het college te laten kijken of het mogelijk is om 
in het Landschapspark alsnog ruimte te vinden om in de toekomst veldsport voor de inwoners Portland 
mogelijk te blijven maken. Hij komt terug op de motie van de NAP dat aangeeft dat zij willen laten 
onderzoeken of ruitersport met de inbreng van de Wereld natuurfonds mogelijk is. Hij geeft aan dat hij dit 
heeft nagevraagd en dat het ook kan. 

 
 De voorzitter leest de motie II van de CU/SGP en het CDA ( zie bijlage).  
  

De heer Zevenbergen dient amendement ten aanzien van de Wereld Natuurfonds. 
 
De voorzitter amendement A van de VVD en de PvdA. Amendement (zie bijlage). 
  
Mevrouw  Spruit concludeert dat de EVA het nog te vroeg vindt om de mogelijke verhuizing van de 
voetvelden uit te sluiten. Zij geven aan dat er niet voldoende gekeken is naar de andere mogelijkheden. 
Volgens mevrouw Spruit heeft het College heel lang en intensief gezocht naar andere mogelijkheden. 
Daarbij heeft het college de sportstichting ook om advies gevraagd. Daaruit is niets naar bovengekomen 
wat op de 6 ha kan onder de voorwaarde. Er is niet aangetoond waarom de twee voetbalvelden daar niet 
zouden passen. Ook dat is volgens haar een optelsom van wat de voetbalvelden nu aan ruimte nodig 
hebben en wat ter beschikking is. Een andere oplossing voor veldsport is er niet. Voor de bedrijfsterrein 
ontwikkeling geeft zij aan dat daar geen positieve insteek in is. Het natuur- en recreatie initiatief , het WNF 
en het voorstel wat het college had gedaan om de 6 ha in te vullen met de manege en stoeterij en als zoek 
locatie van een jongerencentrum. Daarvoor zijn een amendement en motie ingediend om de klimaatbuffer 
te koppelen aan de mogelijke ontwikkeling stoeterij en manege. Beide zijn volgens haar van dezelfde 
strekking; het college steunt dat voorstel. Het college vindt het niet erg als het besluit ook in die zin 
verandert. Het college gaat ervan uit dat daarmee het uitgangspunt overeind blijft en dat zij daar wel een 
budgettaire neutrale invulling willen hebben qua financiën. Er komt een kostenpost bij. Het college zou 
graag wel realiseren wat zij oorspronkelijk van plan was. De huidige situatie rondom de boerderij de Hoge 
Stee is bij het college bekend. Door de verzekeringsmaatschappij wordt onderzoek gedaan. Hierover komt 
later advies.  
 
De heer Van Praag beantwoordt de vragen over motie II. Hij begrijpt de gedachte achter de motie. Hij 
vraagt zich alleen af hoe zij dat geregeld willen hebben. Hij gaat er vanuit dat de fracties dan richten op het 
recreatieve gedeelte waarin het realiseren van sport nog niet is opgenomen Hij geeft aan dat het 
onderzocht kan worden als de raad aan de bestemming recreatie ook toevoegt dat sportvoorzieningen 
mogelijk zijn. Daar zal over met elkaar gesproken moeten worden. Een ander alternatief om dat te 
realiseren is bijv. op datzelfde gebied een wijzigingsbevoegdheid te leggen op basis waarvan een initiatief 
door het college gewogen kan worden. Hij geeft aan dat het helder moet staan wat je in het 
bestemmingsplan beoogt.  
 
De voorzitter gaat over naar de tweede termijn.  
 
Mevrouw Rombout: Er is een besluit waarover een onderzoek gedaan moet worden. Zij zij en haar fractie 
blijven toch gaan voor veldsport voor mensen uit Portland. Zij realiseert dat dat lastig te realiseren in het 
Landschapspark. Zij vindt dat het al moeilijk genoeg is om het bestemmingsplan vast te stellen. Zonder 
nog het extra te complexere. Als de mogelijkheid er is om dat te onderzoeken dan zou dat haar fractie het 
heel goed uit komen. Zij hoopt dat dit ook zo reëel is omdat ook zo te stellen. Zij vraagt zich af of dit niet 
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een vlucht naar voren is van zo laten we het toch niet helemaal los, maar gaat het straks niet meer 
mogelijk worden. Zij ondersteunen de motie van de NAP en het amendement van de VVD en de PvdA.  
 
De heer Zevenbergen geeft aan dat zijn fractie blij is dat het college hun amendement ondersteunt. Zij 
gaan akkoord met budgettair neutrale realisatie. Daarbij denken zij dat de motie van de NAP overbodig is. 
Maar als die wordt ingediend dan steunen zij deze en dat geldt ook voor de motie van het CU/SGP en 
CDA ten aan zijn van de mogelijkheden van veldsport in Albrandswaardse polder en Landschapspark.     
 
De heer Van der Graaff  zijn fractie steunt het amendement. Als de NAP de motie wil handhaven dan 
steunen zijn dit. De motie van de CU/SGP en CDA. Kan voor zich voorstellen dat deze motie kan worden 
gezien als oproep om met voorstellen te komen. Als dat zo is dan hebben zij geen bezwaar met het 
steunen van deze motie. 
 
De heer Polder geeft aan dat de budgettaire neutraal kostenpost er bij moet maar dat blijkt uit het overleg. 
Om het budgettaire neutraal te laten zijn, vindt hij nog te ver gaan. Hij vindt dat het amendement nog 
specifieker moet; zijn fractie zal dit ondersteunen, dat gelijk is aan zijn motie,.die hij wel wilt handhaven, 
omdat daar nog wat andere overwegingen bij staan. De motie van de CU/SPG en het CDA vindt hij heel 
sympathiek; hij denkt dat dit ook mogelijk moet zijn in Landschapspark. De NAP steunt deze motie. 
 
De heer de Jongh steunt het amendement A. en brengt hun eigen motie II in stemming. De motie van de 
NAP is daarmee volgens hem overbodig.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat zijn fractie blij is met het amendement dat zij steunen. Zij vinden 
de motie van de NAP overbodig want die wordt gedekt door het amendement. Zij weten hoe weerbarstig 
de structuur is van het Landschapspark. Zij zijn het eens met de wethouder dat als je op het hele gebied 
sport legt je allerlei andere rare dingen krijgt. Hij denkt dat het wel goed is om te realiseren dat er nu een 
kans is om de toekomstige inwoners en de huidige inwoners van Portland de mogelijkheid te geven om 
daar iets van veldsport te kunnen doen. Hij vraagt het college om handvatten omdat in ieder geval als het 
bestemmingsplan Buytenland vastgesteld wordt daarmee rekening te houden.  
 
De heer van Praag geeft aan dat er een brede steun is om deze amendement te steunen. Hij zal dit  
uitvoeren op het moment dat dit aangenomen wordt.  
 
De voorzitter De voorzitter gaat over tot stemming. 
Allereerst brengt hij de amendementen in stemming: 
 
Amendement A Hij constateert dat dit unaniem wordt aangenomen. 
Raadsbesluit 69066: hij constateert dat dit unaniem wordt aangenomen. 
 
Vervolgens brengt hij de moties in stemming: 
Motie I Hij constateert 3x NAP, 4x VVD, 4x PvdA,  5x EVA.  
 2x CDA en 1x CU/SGP tegen, waardoor de motie is aangenomen. 
 
Motie II: Deze wordt unaniem aangenomen. 
 

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

De heer Kweekel geeft aan dat het lang heeft geduurd voordat het document op tafel lag. Het document 
bestaat uit plaatjes en is bedoeld voor de gemeente om de Welstandscommissie beter aan te sturen. Het 
mooie van dit boek is dat er plaatjes in staan die als goed worden beoordeeld, maar vroeger een negatief 
welstandsadvies hebben gekregen. Hij hoopt dat de tijden gaan veranderen. Dus dat de Welstands- 
commissie ook dingen mooi gaat vinden. Althans dat is de conclusie van het stuk. Het gebied in Rhoon 
lijkt hem wat willekeurig aangewezen als beschermd dorpsgezicht: de kerk valt buiten het gebied een 
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groot weiland waar niets gebouwd mag worden valt wel binnen dat gebied. Zijn vraag is hoe dat mogelijk 
is dat wanneer je welstand wilt aansturen dat je dan weilanden benoemt en de oude kerk van Rhoon niet. 
Het is ook bedoeld dat de gemeente beter gaat aansturen. Zijn fractie advies is om te proberen als 
gemeente als je grondposities hebt ook gewoon stedenbouwkundige randvoorwaarden te stellen en aan 
de hand van de plaatjes gaat dat in de toekomst goed komen. Zij verbazen over de lange duur bijna vier 
jaar en vragen zich af of de tijd ons inhaalt. 

 
 Mevrouw Rooimans geeft aan dat het college werd verzocht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren 

waarin bezien wordt of het centrum van Poortugaal en het dorpsdijk Rhoon Noord een beschermde status 
kunnen krijgen zodat het cultuur historische waarde gewaarborgd oftewel verstekt worden. Aanleiding was 
naar hun mening het verprutsen van de pui waar de Rabobank haar geld automaten heeft hangen. 
Duidelijk werd dat het bestaande bestemmingsplan hier niet voldoende bescherming bood. Zij vraagt of 
het voorstel dat voorligt de lading van het origineel initiatiefvoorstel dekt. Wordt hiermee een tweede 
Rabobank gevel voorkomen? Zij vraagt vervolgens wat vergunningsvrije bouwwerkingen zijn en of de 
Welstandsnota wel sterk genoeg is. Zij vraagt zich af hoe sterkt de raad in zijn schoenen staat. Kan de 
raad ongewenste mogelijkheden tegenhouden. Tot slot dient zij een motie in. 

 Voorts geeft zij een korte terugblik over de geschiedenis, voorafgaand aan dit voorstel. 
  
 De voorzitter  leest motie III voor van de PvdA (zie bijlage). 
 
 De heer Van Praag is het eens met de heer Kweekel en mevrouw Rooimans dat het lang heeft geduurd 

voor dat dit onderwerp werd behandeld. Hij geeft aan dat de heer Kweekel terecht een opmerking maakt 
over de tekening en het ontbreken van de Hervormde kerk hierop als het gaat of dat binnen de contour 
zou moeten liggen. De kerk staat wel genoemd in de tekst. Hij gaat er vanuit dat de arcering van de 
tekening niet klopt en aangepast moet worden. Hij is ook eens met de heer Kweekel als hij stelt dat het 
goed is om voordat een ontwikkeling plaatsvindt de raad vooraf helderheid te geven over welke 
stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld worden. Mevrouw Rooimans zoekt het aanvullen daarop bij 
belangrijke ontwikkelingen ook in het Beeldkwaliteitsplan; hij denkt dat die twee ontwikkeling prima hand in 
hand kunnen gaan. Hij denkt dat daar over en weer over moeten worden gesproken en dat dit een prima 
werkwijze is tussen raad en college om daarin kaderstellend te zijn. Waarna het college kan aangeven aan 
welke randvoorwaarden wel of niet wordt gehouden. De randvoorwaarden bij dit onderwerp zijn heel ruim 
en andere kant wordt er een welstandsnota gehanteerd. Een Welstandsnota is niet meer dan een 
instrument voor de Welstandscommissie om vervolgens te kunnen toetsen en een advies te geven aan het 
college. Hij geeft aan dat de motie die is ingediend uit te voeren als deze aangenomen wordt. 
Vergunningsvrije bouwruimte bevinden zich achter achterzijdes van woningen en maken over het 
algemeen op de beeldkwaliteit van de voorzijde niet al te veel uit. Hij geeft aan dat er niet veel 
vergunningsvrije ruimte is in de nieuwe WRO. Het college heeft wel het idee dat zijn met dit stuk wel de 
Welstandcommissie in positie kan brengen juist als het gaat om belangrijke plekken in de oude kernen. Hij 
geeft aan dat het daarom een goede zaak is dat de raad het voorstel aanneemt. 

  
De voorzitter gaat over naar de tweede termijn. 
 
De heer Kweekel  wijst er op dat er in het verleden in 1999 -2000 een visie centrum ontwikkeling 
Poortugaal is vastgesteld waarin ook allerlei beelden zijn opgeworpen zoals het eruit zou kunnen zien 
daarnaast is een Beeldkwaliteitsplan aangenomen.  
 
Mevrouw Rooimans heeft verder geen opmerkingen.  
 
De heer Van Wolfswinkel merkt op dat we op een historische punt staan waarbij jaren lang gekeken is hoe 
daarmee omgegaan moet worden. Er is altijd met respect gesproken over de dorpskern Poortugaal maar 
nooit zijn we in staat geweest om daar nog iets mooier van te maken dan het al is. Hij steunt de motie van 
de PvdA om de dorpskernen te vergroten.  
 
De heer De Jongh hecht veel waarde aan het voorliggende voorstel en zal ook met de motie van de PvdA  
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instemmen.  
 
De heer Moret geeft aan dat zij al blij waren met het stuk zoals dat voor werd gelegd. Het gebied voor in  
Kern van Poortugaal was een open stuk. Open stuk was misschien bewust of onbewust buiten het plan 
gelaten. Zoals de ruimte nu ingevuld wordt met de motie van de PvdA denkt hij dat er voldoende ruimte is 
voor de ontwikkelen van het plan in Poortugaal. Hij geeft aan dat zijn fractie deze motie steunen.  
 
 De voorzitter sluit het tweede termijn en gaat over tot stemming. 
 
Raadsbesluit 68046: hij constateert dat deze unaniem wordt aangenomen. 
 
Vervolgens brengt hij de moties in stemming: 
Motie III Hij constateert dat deze unaniem wordt aangenomen. 

 
11. Debat op verzoek van alle fracties initiatiefvoorstel  EVA m.b.t. NEMA/CAI 
 De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de fracties. 
  
 De heer Goedknegt vindt het initiatiefvoorstel van de EVA bijna te mooi om waar te zijn is. Gratis 

glasvezelkabel in de meterkast van inwoners van Albrandswaard binnen 2 jaar. Een mooie aanvulling van 

de gemeentekas. Vaste tarieven de eerste 3 jaar en meer digitale mogelijkheden voor hetzelfde geld. De 

VVD kan zich in deze overwegingen wel vinden als het zo simpel zo zijn. De VVD erkent dat een goede 

digitale infrastructuur de komende jaar steeds belangrijker wordt. De VVD erkent ook dat er steeds meer 

diensten aangeboden zullen worden via het digitale netwerk. Maar de VVD ziet ook dat er met het huidige 

glasvezelnetwerk in de gemeente al heel veel mogelijkheden zijn. Daarnaast komen in het bedrijfsplan van 

de NEMA dit jaar ook verschillende diensten bij. Zoals extra kanalen in HD kwaliteit en digitale 

programmagids. Daarnaast de mogelijkheid om glasvezel in de meterkast te krijgen op het moment dat 

bestaande kabels vervangen worden of als mensen dat nadrukkelijk willen. Dus moet er een afweging 

gemaakt worden. Voor het maken van een juiste afweging moet alles worden meegenomen. Hij geeft aan 

dat hij dat hij in het voorstel de essentiële informatie mist. Nadat het aanleggen van glasvezelkabels moet 

er door inwoners geïnvesteerd worden: de voortuin moet gerenoveerd en om sneller te internetten moet er 

nieuwe netwerkapparatuur aangeschaft worden. Om HD te ontvangen zal iedereen een decoder moeten 

aanschaffen. Kortom enkele honderden euro’s investeren. Hij vraagt zich af hoezo gratis. Hij geeft dat er 

geen keus is want na 2 jaar zal de aanbieder overgaan op alleen digitaal signaal, waarna voor de analoge 

tv’s een decoder gekocht moet worden. Maar dan is er wel over 2 jaar voor iedereen digitaal tv voor 

hetzelfde bedrag dat nu betaald wordt voor het huidige 32 analoge en 67 digitale zenders want dat is er nu 

ook. Althans één jaar lang want na 3 jaar worden het marktconforme prijzen. En dat betekent 50% duurder 

als de bijdrage voor de digitale CAI. Maar wel voor de helft van het aantal zenders in het standaardpakket. 

De extra zenders zitten in het betalen pluspakket. Voor de extra die in de eerste jaren aangeboden wordt 

daar moet gelijk voor betaald worden. Maar dan is er wel een netwerk dat in de toekomst in een behoefte 

zal voorzien. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de bevolking op dit moment behoefte heeft aan 

snelle internetverbinding waarvoor glasvezel in de meterkast uitkomst zal kunnen bieden. De behoefte aan 

digitaal tv is zeker groter. De  VVD vindt dat de mogelijkheid van glasvezel in de meterkast wel moet zijn 

voor die mensen die dat willen. Maar zij willen wel die keuzen aan de inwoner zelf laten.  De VVD vindt dat 

inwoners de keuze moeten hebben om gewoon analoog tv te kijken. Het argument dat dit op korte termijn 

zal verdwijnen zal de gemeente alert zijn dat het blijft bestaan. De overweging over verkoop op grond van 

keuze vrijheid van aanbieding is ook niet aan de orde. Ons netwerk staat nu open voor alle aanbieders 

van digitaal diensten. Er is alleen geen belangstelling vanuit marktpartijen omdat deze geen concurrentie 
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aan willen gaan. Die houding zal bij verkoop zeker niet veranderen waardoor inwoners nog altijd maar aan 

één aanbieder vast zullen zitten. Maar na 3 jaar wel tegen 50% hogere tarieven voor de helft van de 

zenders. Dat er sprake is van veranderde omstandigheden waardoor de levering van de signaal niet meer 

gegarandeerd kan worden, is volgens het college niet aan het orde. Op dit moment vindt ook geen daling 

van abonnees plaats. In 2009 is het aantal abonnees met 130 gestegen, waardoor het aansluitpercentage 

boven de 80% is gekomen. De VVD concludeert dat er geen noodzaak bestaat om op dit moment te 

verkopen. Zij stellen voor om eerst de interne koppeling van de CAI uit de gemeente organisatie verdere 

vorm te geven en de commerciële kant van de NEMA verder uit te kristalliseren. Daarna hebben zij een 

duidelijk beeld van de waarde van het netwerk. Verkoop nu op basis van schattingen en aannames vind 

de VVD te riskant. Zij vinden dat ze het risico lopen tonnen belastinggeld te verspillen wanneer de verkoop 

voor een te laag bedrag gebeurt. Wanneer blijkt dat onder de genoemde voorwaarde van onder andere 

aanbod tegen de huidige tarieven en vrije keuze verkoop het beste alternatief is dat dan zal de VVD dat 

besluit ook nemen.  

 

 De heer Van der Graaff geeft aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Hij vraagt of de informatie die zijn 

nu hebben voldoende duidelijk is om over een privatisering c.q. verkoop van de CAI een  

weloverwogen besluit te nemen. Zijn fractie antwoordt daar nee op. Er wordt te veel uitgegaan van 

aannames, die weer ter discussie worden gesteld. Voor zijn fractie is het nog te onduidelijk wat dit 

betekent voor de burgers van Albrandswaard. Zij vinden de stelling dat het verglazen van heel 

Albrandswaard de burgers niets gaat kosten onjuist. Immers de bedrijven die deze infrastructuur willen 

aanleggen doen het niet voor niks. Als het voorstel van de NAP en de EVA wordt aangenomen en er is 

een bedrijf dat onder deze voorwaarden de CAI koopt dan zijn de eerste 3 jaar van de 

abonnementskosten verzekerd. Maar zij vragen zich af wat daarna. Marktconform staat er in het voorstel 

van de EVA en de NAP. Zijn fractie vraagt zich af wat dat dit betekent. Volgens hem betekent dit 

onherroepelijk verhoging. Hij vraagt zich af wat dat dit betekent voor de nieuwe diensten die aangeboden 

worden. Hij geeft aan dat daar direct marktconform voor geldt. Zijn fractie vraagt zich af wat dit voor de 

burger gaat kosten. Hij geeft aan dat er geen keuze is want verglazen is verglazen. Zeker niet als een 

marktpartij het alleen recht op glasvezel opeist of opkoopt. Geen keuze voor burgers en de tarieven zullen 

explosief stijgen. Hij vraagt zich af of dat in het belang van de burgers is. Hij geeft aan dat de verkoop van 

de CAI de inwoners alleen maar geld kost. Nu misschien al van decoders over 3 jaar zeker als de tarieven 

marktconform worden opgehoogd. De PvdA is niet tegen de verkoop van de CAI, maar ook niet tegen het 

behoud van de CAI. Zijn fractie is wel tegen de verkoop van de CAI op dit moment. Hij geeft aan dat in 

2007 een proces van ontvlechting van de CAI is ingezet dat moet afgerond worden volgens hem. Deze 

ontvlechting ook moet worden afgerond als er wel het besluit wordt genomen om de CAI te verkopen. 

PvdA kan zich wel voorstellen dat naast het traject van ontvlechten en afronden daar van er al vooruit 

wordt gekeken wat er daarna de volgende stappen zou kunnen zijn. Volgen hen kunnen dat er drie zijn: 

 1. Geen verkoop 

 2. Wel verkoop 

 3. Of een gespitste verkoop. 

 Volgens hen is de derde optie het onderzoeken waard. Daar wordt de CAI opgesplitst daar blijft de CAI in 

bezit van de gemeente die volgens de positie van toezichthouder ook toezicht blijft houden op de eerlijke 
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concurrentie tussen verschillende aanbieders op het net van Albrandswaard. Voor de partij is er nog veel 

te veel onduidelijk om een weloverwogen besluit te nemen, waarvan de burgers zijn gediend.  

 De heer De Jongh geeft aan dat zijn fractie denkt dat het voorstel op 2 manieren te benaderen is. Ten 

eerste het moment waarop het voorstel wordt gepresenteerd. En ten tweede inhoudelijk procesmatig 

vinden zij het tijdstip ongelukkig gekozen. Hij geeft aan dat als raad er nog niet zo lang geleden is besloten 

om een andere route te gaan met de CAI. Overigens wel een route wat wel dezelfde uitkomst zou kunnen 

hebben. Zij zijn inhoudelijk gezien nog niet overtuigd dat dit de enige goede oplossing is. Na wat 

speurwerk blijkt dat ook het huidige kabelnetwerk gemakkelijk geüpgraded kan worden naar zeer hoge 

snelheden, waarop ook allerlei diensten aangeboden kunnen worden, waarover in het initiatiefvoorstel 

wordt gesproken. Zij zouden meer informatie willen over hoe de verkoopprijs precies bepaald wordt; in het 

initiatiefvoorstel wordt een bedrag genoemd. Zij vragen zich af wat er precies wordt overgedragen en 

welke consequentie brengt dat mee voor de gemeentelijke begroting. Wat er gebeurt met de medewerkers 

die nu werkzaam zijn. Wat merkt de burger, moeten alle straten open en kan dit wel, wat vindt iedereen 

hiervan? Wat gebeurt er met de tarieven als die marktconform worden. Wie betaalt de investering hiervan. 

Hij vraagt zich af of alle burgers worden verplicht decoders aan te schaffen. Zijn fractie kan nog geen ja  

zeggen tegen dit initiatiefvoorstel omdat zijn nog wat vragen hebben. Zij kunnen ook hier geen nee tegen 

zeggen. Hij geeft aan dat het CDA Albrandswaard zich altijd positief kritisch opstelt wat betreft de CAI. Zij 

kunnen op dit niet zeggen dat dit de beste oplossing is en wat de CAI betreft de route kan zijn om dit 

voorstel toch echt goed te behandelen is om het initiatiefvoorstel breder te trekken door onder andere de 

vragen en opmerking daarin op te nemen en naast het huidige proces te leggen. Wellicht kunnen er zaken 

versneld worden. Procesmatige gezien kan dit onderwerp volgens hen meegenomen worden in de coalitie 

onderhandeling. Wellicht kan het opgenomen in het collegewerkprogramma. Volgens hen moet een paar 

weken uitstel geen probleem zijn.  

 

 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat er na de presentatie van het rapport van de commissie Davids te 

veel te doen was aan een eerste reactie van politici. Dit was omdat het ging om een onafhankelijk rapport 

met gezag wat door een zorgvuldig uitkozen commissie was opgesteld. Hij vindt het goed om uit te gaan 

van een onafhankelijk rapport van bijv. de rekenkamercommissie. Hij vindt dat de raad te maken heeft met 

een het voorstel niet onafhankelijk is. Ten tweede de bestaande besluitvorming wordt genegeerd. Ten 

derde de inwoners van Albrandswaard worden opgezadeld met een probleem dat er niet is. En tenslotte  

wordt uitgegaan van onjuiste cijfers. De CU/SGP kiest niet voor deze chaos en volgt de lijn van het 

college. 

 

 De heer Polder geeft aan dat hun motivatie te vinden is op www.glasvezelalbrandswaard.nl. en dat daar 

de antwoorden staan van de vragen die gesteld worden. De NAP heeft samen met de EVA een site in de 

lucht gedaan om de belangen van bewoners te peilen. Hij geeft aan dat er ongeveer 6.000 mensen de site 

hebben bezocht waarvan 90% positief was. Hij geeft aan dat het leuk is om door Valkesteyn te lopen en 

daar huis aan huis de reactie van mensen te peilen. Hij geeft aan dat dat de dezelfde reacties zijn die op 

de site te vinden is.  

 De heer Van der Graaff vraagt aan de heer Polder wat hij precies heeft gevraagd aan de inwoners van  

 Valkesteyn.  
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 De heer Polder geeft aan dat hij de inwoners had gevraagd of zij zijn het initiatief gelezen hadden. 

Eigenlijk dezelfde vragen die op de site staan. Hij geeft vervolgens een korte reactie op de partijen. 

Reactie op de VVD. Het huidige netwerk zou voldoende mogelijkheden bieden. Hij geeft aan dat hij dat 

sterk betwijfelt gezien de reacties die zij krijgen. Het analoge signaal gaat er 10 oktober 2010 uit. Hij is 

benieuwd is hoe de CAI dit gaat oplossen. De tarieven die de VVD noemt, stelt hij ter discussie en hij 

vraagt de VVD wie hen heeft geadviseerd en welke aanbieders het moeten zijn. Een snelle 

internetverbinding is hard nodig gezien maar gezien de reactie op de site kan het niet omdat het huidige 

netwerk het niet aan kan. Bewoners van Albrandswaard hebben alleen een keuze tussen de CAI en de 

CAI. Hij geeft aan dat deze positie niet gewenst is. De marktpartijen benaderen de CAI niet omdat zij het 

faillissement afwachten van de CAI. Hij vraagt aan de VVD wat zij gaan doen aan het gat in de begroting 

die de exploitatie van de huidige CAI oplevert.  

 

 De heer Van Wolfswinkel vraagt aan de heer Polder om het faillissement nader te duiden.  

 De heer Polder geeft aan dat er momenteel geen contact wordt opgenomen door aanbieders met de CAI 

om hun diensten aan te bieden. Hij vraagt de heer van Wolfswinkel naar de programmaraad te kijken.  

 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat een raadslid verantwoordelijk is voor de begroting van 

Albrandswaard waarbij de heer Polder een faillissement van de CAI suggereert. Hij geeft aan dat de heer 

Polder de verantwoordelijkheid van miljoenen euro’s weg lacht en vindt dat helemaal schreiend dat de 

heer Polder dat doet.  

  De heer Polder geeft aan dat het hemelschrijdend volgens hem beter past bij de heer Van Wolfswinkel als 

hij daarover zo denkt. De heer Polder denkt dat het doorgaan met de CAI miljoenen verlies oplevert voor 

Albrandswaard.  

  De heer Van Wolfswinkel bestrijdt het faillissement van de CAI.  

 De heer Polder adviseert de heer Van Wolfswinkel om nogmaals te kijken op de site van de 

programmaraad. Hij vraagt zich nog af of de NEMA overdracht nog een overheidsoverdracht is. De 

vergelijking van de PvdA met de thuiszorg vindt hij niet relevant.  

 De heer Van der Graaff vraagt waarom hij dit niet relevant vindt. 

 De heer Polder geeft aan dat het een totaal ander gebied is.  

 De heer Van der Graaff geeft aan dat hij het had over de privatisering van zaken van de publieke sector.  

 De heer Polder geeft aan dat Albrandswaard de enige is, die een eigen net exploiteert en vraagt zich af of 

anderen het verkeerd hebben gedaan. Hij weet niet weet of je wel een thuiszorgorganisatie kan vergelijken 

met een netwerkexploitant. Hij vraagt aan de heer Van der Graaff wat hier de overeenkomst is. 

 De heer Van der Graaff geeft aan dat de overeenkomst is het privatiseren van het overheidsbedrijf. Hij 

geeft aan dat als de heer Polder dat niet relevant vindt dat hij dat dan moet uitleggen. 

 De heer Polder geeft aan dat de heer Van der Graaff en hij van mening verschillen over onduidelijkheid 

rondom de CAI. Hiervoor was de gelegenheid in de carrouselvergadering. Marktconform betekent niet dat 

er een prijsstijging komt. Hij geeft aan dat er gekeken kan worden wat marktconforme tarieven betekenen.  

 De heer Van der Graaff als het niet zou is dat marktconform tot verhogingen leidt waarom wil de heer 

Polder afspraken maken om de eerste 3 jaar de tarieven gelijk te houden.  

 De heer Polder geeft aan dat dat juist interessant is. Want als 3 jaar de tarieven gelijk blijven en daarna de 

marktconforme tarieven kan berekenen dan denkt hij dat er een groot voordeel uit te halen valt.  
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 De heer Van der Graaff herhaalt dat de heer Polder aangeeft dat markconform niet per definitie hoger is. 

Hij geeft aan dat markconform betekent gelijk zijn aan prijzen elders. Hij geeft aan dat die 20 tot 30% 

hoger liggen. Hij vraagt aan de heer Polder waarom de afspraak gemaakt is om de eerste 3 jaar de prijzen 

gelijk te houden en vervolgens marktconform te laten zijn. Terwijl de heer Polder zegt dat marktconform 

niet per definitie hoger is. Volgens de heer Van der Graaff is deze afspraak niet nodig. 

 De heer Polder vindt dat wel.  

 De heer Van der Graaff geeft aan dat als er gekeken wordt naar de prijzen dan liggen die hoger. Volgens 

hem is marktconform wel hoger. Want burger moeten dat gaan betalen.  

 De heer Polder geeft aan dat hij verrast is met dat de PvdA de verkoop niet uitsluiten. Hij vindt het prima 

als dit wordt meegenomen in de coalitie onderhandeling. Hij geeft aan dat zij geen geld hebben om 

professor Davids het rapport te laten schrijven en dat de cijfers, die in het initiatiefvoorstel staan, niet 

onjuist zijn.  

 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij citeert uit de memo van het college. Het college is er vanuit  

gegaan en heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de CAI.  

 De heer Polder vraagt aan de heer Van Wolfswinkel of hij de cijfers die in het NEMA rapport staan 

betrouwbaar vindt. Hij vraagt zich af wat de heer Van Wolfswinkel doet met het verschil in exploitatie.  

 De heer Euser geeft aan dat in de carrousel van 11 januari j.l.  een inhoudelijk toelichting is gegeven op 

het voorstel door twee van de initiatiefnemers, betrokken burgers; een drietal fracties heeft niet meer dan 

een procesmatige reacties gegeven. Inhoudelijk wilden de partijen toen niet spreken. Hij geeft aan dat de 

tragiek van het college is dat zij door de coalitie van VVD, PvdA en CDA is vastgenageld op de afspraak 

dat genomen en gemaakte plannen dienen te worden uitgevoerd. Hij geeft aan dat de burgers getoond 

wordt dat er in Albrandswaard bestuur en politiek wel degelijk daadkrachtig zijn. Dit schakelt op voorhand 

het voortschrijdend inzicht en het rekening houden met veranderde omstandigheden uit. De tragiek van 

deze neoliberale coalitie anderzijds is dat zij vast zit aan een oneigenlijk marktdenken. Hij geeft aan dat 

deze vergissing al eerder is gemaakt namelijk dat de ondernemende gemeente inhoudt dat de gemeente 

zelf ondernemer zou moeten worden in plaats van regisseur. De ondernemende gemeente is over het 

algemeen een houding van aanpakken, moeilijke dossiers oplossen en van onverschrokkenheid. En dit in 

tegenstelling tot ondernemerschap wat veel meer een activiteit is. Een ondernemer opereert voor eigen 

rekening aan risico en neemt zelf initiatieven. De ondernemer werkt veelal met eigen vermogen de 

gemeente daarin tegen met het geld van de burger.  

 De heer Goedknegt vraagt of dat de heer Euser namens zijn fractie terug komt op zijn standpunt dat de 

gemeente geld moet halen uit de ondernemende gemeente.  

 De heer Euser geeft aan dat hij het jammer vindt dat de heer Goedknegt dit niet begrijpt. Een ondernemer 

heeft klanten maar een ondernemende gemeente kent participanten. De beste illustratie van het feit dat 

gemeente Albrandswaard geen ondernemer is het voorliggende CAI dossier. Feiten: De politiek liet 2 jaar 

geleden een opbrengst van € 6 miljoen lopen door niet eerder te gaan op een voorstel wat zij gedaan 

hadden om de CAI te verkopen. Een voorstel dat inhield dat de gemeente in de toekomst geen miljoenen 

zelf hoefde te investeren. Voor waar een ondernemer een weinig zakelijke houding.  

 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij de aanbieding van de verkoop voor 6 miljoen nooit heeft gezien.  

 De heer Euser geeft aan dat er een voorstel was gedaan om het te verkopen voor 6 miljoen. Toen is er 

niet naar een voorstel gevraagd naar een aanbieding van een partij. Uiteindelijk is er een inschrijving 

geweest en daarvan kon iedereen kennis van nemen. De commissie van de raad heeft er naar gekeken 
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en daar kwam een bedrag uit van ongeveer van 6 miljoen. Hij geeft aan dat het college 2 jaar nodig had 

om een externe adviseur voor enkele tonen een businessplan voor interne verzelfstandiging te laten 

opstellen. Wellicht zal er nog ander groot bedrag nodig zijn als er straks doorgezet wordt naar een externe 

verzelfstandiging. Voorwaar een ondernemer met weinig commerciële instelling. Gemeenteraad. Hij geeft 

aan dat zij tegen de begroting hebben gestemd. De gemeenteraad keurt in meerderheid een meerjaren 

begroting goed. Waarin een gat zit van tenminste € 1 miljoen m.b.t. het resultaat van de CAI. Voor een 

ondernemer een weinig solide financieel beleid. Volgens hem past de notitie van het college in die lijn. Het 

maakt duidelijk dat het de gemeente onderbreekt aan marktkennis, productkennis en kennis van de klant, 

zoals noodzakelijk voor een succesvol ondernemer. Hij geeft aan dat de reactie op de site hen sterkte in 

de overtuiging dat de burgers van Albrandswaard belang hechten aan een snel en betrouwbaar netwerk 

en dit initiatief steunen.  

 De heer Van der Graaff vraagt aan de heer Euser of hij de andere reactie ook gelezen heeft.  

 De heer Euser geeft aan dat het initiatiefvoorstel transparant is; er zijn ook best wat kritische opmerking en 

die staan ook site. De burgers kunnen een afweging maken op basis van alle informatie die burgers van 

Albrandswaard op de site plaatsen.  

 De heer Van der Graaff geeft aan dat de strekking van de andere reactie is dat het niet duurder moet 

worden ook niet naar 3 jaar en geen UPC alstublieft want dat is slecht.  

 De heer Euser:  in de notitie van het college staat een bedrag in 1,6 miljoen. Op het moment dat men 

10.000 woningen voor € 800 per woning zou willen verglazen dan heb je geen 1,6 miljoen nodig maar 

ongeveer € 8 miljoen. Dan blijft er nog een investering nodig voor het verdeelstation in het lokaal centrum 

in Rhoon. Hij vraagt zich af of de gemeente überhaupt de middelen genereert om die investering te doen. 

De ontwikkeling van het aantal aansluitingen waarmee gestoeid wordt in de nota houdt geen rekening met 

de toename van het aantal woningen.  

 De heer Goedknegt Geeft aan dat er in het verleden een monopolie positie op analoge tv. Zij bieden nu 

digitaal tv aan volgens hem € 0, 67 cent in het standaard pakket voor dezelfde prijs van € 14,- . Sindsdien 

is er een aanbieder gekomen die ook in Albrandswaard kan aanbieden en dat is KPN die een digitenne 

aangeeft. Hij geeft aan dat heel veel mensen daarvan hebben afgesnoept maar die komen weer terug. Dat 

marktaandeel dat nu 80% is, kan alleen maar stijgen volgens hem. Daarnaast is elke aanbieder vrij om 

over het netwerk aan te bieden.  

 De heer Euser: de ontkenning uit de notitie die aan vele commercieel en maatschappelijke mogelijkheden 

zijn voorbij gegaan. Belangrijk daarbij is volgens hem niet alleen de sport of het grote aantal digitale 

kanalen of wellicht het snelle internet. Dit kan gebruikt worden om beveiliging te optimaliseren en dan 

zorgvoorziening in woningen aan te bieden, buurtbeveiliging, camera, iets waar gezinnen en zeker de 

senioren in onze gemeente als zij dat willen goed gebruik van kunnen maken. 

 De heer Goedknegt geeft aan dat dit nu ook kan. De discussie gaat over het wel of niet aanbieden via 

openbare netwerken.  

 De heer Euser m.b.t de dienstverlening in het stuk denkt hij ook dat daar een te veel rooskleurige 

toekomst is geschetst. Het gaat daar om 10 duizenden euro’s maar niet om de miljoenen die wellicht we 

zoeken. Op het moment wordt ingegaan op individuele wensen van burgers om te verglazen wat kan. Dan 

betaalt de burger een te hoge prijs dan wanneer er een volledige verglazing in de gemeente zou worden 

gerealiseerd. De kern van het initiatief van de EVA en de NAP gaat dat om een aantal punten. De verkoop 

van de CAI is volledig van tafel. Zijn fractie denkt dat elke deskundige het netwerk hier beoordeelt en daar 
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zijn standaard richtlijnen voor hoe te beoordelen en beprijzen en 2 miljoen is volgens de deskundige een 

reële opbrengst voor het netwerk. Blijkbaar heeft Albrandswaard een betere kwaliteit dan Krimpen die dit 

waar maakt. Op het moment dat het voorstel van het college gevolgd wordt dan duurt het 5 jaar voordat 

alle aansluitingen verglaasd zijn. De EVA denkt dat dat binnen 2 jaar kan gebeuren. Zij denken dat 

daarvoor veel belangstelling is. Allerbelangrijkst is dat de gemeente niet opnieuw veel moet investeren in 

de verglazing voor € 8 miljoen voor 10.000 woningen waardoor de gemeenteniet hoeft te investeren en te 

financieren Hij geeft aan dat hij niet weet hoe de 1,6 gedekt moet worden in de begroting. Misschien met 

het verhogen van de hondenbelasting. De tarieven voor 3 jaar bevriezen daar is discussie over. Er kunnen 

evengoed ook in de eerste 3 jaar marktconform prijzen gehanteerd worden. Maar dan zullen zij de laatste 

zijn om dat niet te doen. Als zij de overtuiging hebben dat dit in het voordeel is van de burger. De straten 

open. Volgens hem kunnen de straten al over 2 maanden open als er een partij zou zijn die op basis van 

de vigerende wetgeving de gemeente zou verzoeken om glasvezelnet aan te leggen. Dat kan maar dat 

zouden we niet moeten willen, omdat we anders de regie op het hele CAI verhaal kwijt zouden raken. Het 

initiatiefvoorstel verlaagt  in hoge maten de risico’s die de gemeente Albrandswaard thans loopt, verbetert 

de service en de diensten; die je niet wil afnemen betaal je niet en de toekomst zal er net als groene 

stroom je via de infrastructuur allerlei vormen van dienstverlening van allerlei dienstverleners kunnen 

krijgen en daar zijn we dan klaar voor. Vanuit de optiek van de EVA dreigt de gemeente wederom te gaan 

speculeren met de gelden van de burger. De opstelling van het college dwingt de coalitiepartij naar een 

steun voor onverantwoorde handelswijze en wederom dreigt het college de uitdrukkelijke wens om tot een 

snelle verglazing en daarmee een kwaliteitsverbetering van Albrandswaardse net te komen. Hij roept de 

andere partijen op om niet de ogen te sluiten voor de gewijzigde omstandigheden. En de uitdrukkelijke 

wens van burgers van deze gemeente niet te negeren en rekening te houden met financiële positie van de 

gemeente. Hij denkt dat het eerlijk zou zijn als er voor de verkiezingen klare wijnen voor te schenken en 

niet in onderhandelingen.  

 De heer Van der Graaff vraagt zicht af of de heer Euser het eens in met de heer Polder over dat 

markconform betekent verlagen van de tarieven. Hij zou niet weten welke partij belang hem hier dwingt 

een standpunt in te nemen wat hij heeft verwoord wat overigens niet zegt dat zij niet eens zijn met de EVA 

op dit moment. Het gaat hem alleen om het belang van de burgers.  

 De heer Euser geeft aan dat iedereen zijn opvatting kan hebben op dit onderwerp er wordt op een 

bepaalde manier gekeken naar deze werkelijkheid. Hij denkt dat zij wat dichterbij zitten dan de heer van 

der Graaff. Maar hij denkt dat de dialoog uiteindelijk leidt tot overeenstemming.  

 De heer Van der Graaff: het roepen dat het einde van het jaar de analoge televisie op zwart gaat is geen 

demagogie. Hij voert de discussie graag op argumenten; hij heeft ook onderzoeken gedaan. Hij geeft aan 

dat je met googelen heel veel informatie tegenkomt over wat er op de markt gaande is. Wat hem helemaal 

niet duidelijk is dat wat de heer Euser als feiten brengt die worden elders in het land en op het net en ook 

bij de gerenommeerde bedrijven en instantie genoemd. Hij sluit zich aan bij de heer Polder dat de heer 

Euser dit moet nalezen op internet en vraagt zich af of het de site van de heer Euser is. Want wat de heer 

Euser stelt daarvan is geen enkele bewijs van vindt buiten de site van de EVA en de NAP.  

 De heer Euser geeft aan dat zij op basis van goed onderzoek en adviezen het naar hun mening gezag 

hebbende personen zijn zij tot deze conclusie gekomen. Net zo goed als het college zich baseert op de 

eigen bronnen.  Hij vindt dat zijn voorstel leidt tot een voor de gemeente betere financiële positie, tot een 
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beter pakket van diensten voor de burger en de rekening ligt niet bij de gemeente en ook niet bij de 

burgers.  

 De heer Goedknegt geeft aan dat hij de burgers die hebben ingesproken heel erg serieus neemt. Hij geeft 

aan dat na ontvlechting blijkt dat verkoop het beste alternatief is dat dan de VVD die keuze ook zal gaan 

maken met de voorwaarde die zij hebben gesteld. Hij snapt niet hoe de heer Euser kan zeggen dat de 

VVD de wensen en de behoefte van inwoners van Albrandswaard niet serieus nemen.  

 De heer Euser geeft aan dat er 2 jaar geleden hierover is gesproken; het initiatiefvoorstel werd toen 

gesteund maar de uiteindelijke deal niet. Hij geeft aan dat de VVD heeft ingestemd met interne 

verzelfstandiging. Hij vindt dat dit opnieuw wordt gedaan. Terwijl de feiten aan verandering onderhevig 

zijn. Hij is niet verrust dat er na de verkiezingen een ander VVD-standpunt is dan daarvoor. Hij is niet  

overtuigd, maar de VVD wel de kans krijgt om van standpunten te veranderen. Wat betreft de insprekers. 

De bezwaren die bij senioren leven. Helemaal niet aan de orde is dat zij diensten moeten gaan afnemen. 

De senioren hebben een eigen keuzen. Hij geeft aan dat dit niet tot enorme verhoging leidt. Volgens hem 

is dat niet zo omdat betekent dat de aanbieders die straks op het net zitten direct uit de markt geprijsd 

worden door hun collega’s concurrent. 

 De heer Goedknegt vraagt zich af door wie dat is. Hij geeft aan dat KPN niet goedkoop is want wanneer 

iemand 1 tv heeft betaalt die € 8,50 en bij 2 €17.- bij 3 tv 3 keer 8,50.  

 De heer Polder geeft aan dat niet waar is. Want bij de 2de  tv betaal je de helft van de prijs.  

 De heer Van der Graaff vraagt zich nog steeds af wat er bedoeld wordt met na drie jaar worden de prijzen 

marktconform.  

 De heer Euser geeft aan dat op moment dat de raad zich uitspreekt voor marktconforme prijzen voor het 

einde van de periode van 3 jaar. Dat plafond niet markt hoeven te leggen dat zij zeer bereid zijn omdat in 

het eisen pakket aan de potentiële koper mee te nemen. Zij denken dat door de concurrentie die zich 

ontwikkelt zoals die zich thans ontwikkelt in komende 3 jaar dat die prijzen neerwaartse beweging zullen 

laten zien. En dat het niet halver duurder maar goedkoper zal worden kijkers in Albrandswaard. 

 De heer Van der Graaff geeft aan dat de heer Euser daar schimmig in blijft. Wijst vervolgens naar de 4e  

punt in het initiatiefvoorstel. Hij geeft aan dat daarmee de raad besluit om na drie jaar marktconform te 

laten zijn. Hij vraagt of de heer Euser gaat beweren en stellen dat marktconform betekent gelijk of lager.  

 De heer Euser geeft aan dat de heer Van der Graaff een amendement kan indienen tegen het 

initiatiefvoorstel.  

 De heer Van der Graaff vraagt zich af wat de achterliggende gedachte is om 3 jaar hetelfde bedrag te 

laten betalen en daarna marktconform. Hij vraagt zich wat er bedoeld wordt met markconform in het 

voorstel.  

 De heer Euser geeft aan dat hij deze vraag al heeft beantwoord.  

  
De voorzitter sluit de eerste termijn.  

  
 Mevrouw Spruit ter beantwoording van vragen. Zij geeft aan dat vele vragen onderling zijn beantwoord.  
 Zij geeft aan dat iedereen vrij is om te kiezen of hij/zij glasvezel in zijn woning wil. De burger heeft een vrije 

keus. Volgens de heer Euser zou Albrandswaard miljoenen verlies gaan lijden. Zij bestrijdt dit want de CAI 
levert nog steeds een positief resultaat op met de insteek in de komende jaren om ook de commerciële 
kant van de zaak beter gaan uit te baten. Wat allemaal in het bedrijfsplan is geregeld verwacht het college 
dat de opbrengsten misschien nog gaan stijgen. Die is ook niet minder dan geprognosticeerd in de 
begroting. Er zijn er een aantal carrousels over geweest dat er sprake is van een andere 
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bedrijfeconomische berekening en dat de opbrengsten niet naar beneden bij gesteld wordt. Dus een 
miljoen verlies is onzin. Zij geeft aan dat de heer Euser het had over dat met verkoop de service verbeterd 
zal worden. Het college heeft geen reacties gehad met klachten waarin de service wordt bestreden. Er zijn 
wel klachten, maar die worden snel opgelost. Iedereen is eigenlijk tevreden over de server.  

  
 De voorzitter geeft voor de tweedetermijn het woord aan de fracties. 
 
 De heer Goedknegt geeft aan dat hij de heer Polder berekening schuldig is namelijk de tonnen te kort die 

er zou zijn in de NEMA. Zoals mevrouw Spruit al aangeeft is het verschil een bedrijfskundige berekening. 
Hij ziet nog steeds in alle komende jaren een ton opbrengst. De 2 miljoen die straks door de verkoop 
opgebracht zal worden gaat voor 2 of 3% wegzet worden. Dat gaat altijd nog minder opleveren als die ton 
aan rente in de begroting. Hij vindt dat het voorstel van de EVA en de NAP alleen maar een grotere gat 
slaat in de begroting. Hij geeft aan dat zij dit waarschijnlijk gaan oplossen door verhoging van de belasting. 
Hij gaat niet beslissen om te verkopen na het horen van de insprekers. Als er blijkt dat na de ontvlechting 
dat we allemaal beter af zijn, betere kwaliteit krijgen, minder gaan betalen voor de diensten die we willen, 
dan pas gaat de VVD verkopen. Zij laten niet alle burgers opdraaien met extra kosten voor aantal mensen 
die extra diensten willen en nu ook af kunnen nemen. Hij heeft de CAI nog nooit in radar gezien; een 
aantal andere aanbieders wel. Hij raadt iedereen aan om naar een gemiste uitzending te kijken van Radar.  

  De heer Polder  geeft aan dat zij eerder stukken hebben gezien waar de CAI € 125.000 per jaar zou 
moeten opbrengen. Hij geeft aan dat het misschien handig is om wat Wakker Albrandswaard suggereert: 
laten we alle stukken openbaar maken. Zodat er goed gekeken kan worden naar de exploitatie van de CAI 
en daar ook een oordeel over kunnen vellen.  

 De heer Van der Graaff volgens hem is Radar een consumentenprogramma waar burgers met klachten 
naar toekomen. Dit is hier niet aan de orde; hij had een opmerking gemaakt over het ontvlechten. Hij 
vraagt zich af wat de volgende stap zou kunnen zijn in het ontvlechtingsproces. Het zou een verkenning 
kunnen zijn naar een stap, die wellicht nu al helder maakt of de CAI verkocht moet worden of juist niet. 
Een derde optie een gesplitste verkoop te kunnen bekijken waarin het netwerk wel binnen de gemeente 
blijft zodat er eerlijke concurrentie daar ook in is gewaarborgd.  

 Mevrouw Spruit geeft aan dat soort mogelijkheden worden dit jaar in interne verzelfstandiging allemaal 
meegenomen.  

 De heer Van der Graaff vraagt aan de heer Euser wie de advertentie heeft betaald in de Schakel.  
 De heer Euser weigert te antwoorden deze vraag. Hij geeft aan dat er een bureau is Integriteit 

Nederlandse gemeente BING. Hij verzoekt de heer Van der Graaff om dat bureau deze casus te laten 
uitzoeken. Hij vraagt vervolgens een debat aan met de heer Van der graaf liefst voor de verkiezingen.  

 De heer Polder vraagt aan de heer Van der Graaff wat hij vindt van het voorstel om het te laten 
onderzoeken door BING.  

 De heer Van der Graaff geeft aan dat hij niet twijfelt aan de integriteit.  
 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij het jammer vindt dat er een discussie plaats vindt over kapitaal 

vernietig in de gemeente Albrandswaard. Hij geeft aan dat zijn fractie het voorstel van de EVA en de NAP 
niet zal steunen.  

  De heer De Jongh blijft bij zijn standpunt. Volgens hem zijn nog niet alle vragen beantwoord. Hij geeft aan 
dat zij wel benieuwd waren naar wat zin gelezen hadden ook op het internet dat er een bepaald doxis  3.0 
iets bestaat dat je daar je huidige kabelnetwerk kan upgrade naar zeer hoge snelheden. Commentaar van 
de NAP dat het CDA deze vragen onder andere had kunnen stellen Hij geeft aan dat zij geluisterd hebben 
naar de presentatie daarna hebben zij een onderzoek gedaan.  

  
 De voorzitter sluit de tweede termijn en gaat over tot hoofdelijke stemming. Op verzoek van de heer Euser. 
 
 De voorzitter concludeert dat er 11 personen tegen gestemd en 8 voor; daarbij is het voorstel van tafel. 
 
12.  Debat op verzoek van alle fracties m.b.t. invulling 5% beleidsruimte politie, inclusief initiatiefvoorstel EVA 
 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Rombout. 
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 Mevrouw Rombout geeft aan dat toen er vorig jaar weer geen voorstel kwam vanuit het college om de 5% 

beleidsvrije ruimte in te vullen en ook niet vanuit de raad de invulling daarvan is overgelaten aan de politie 
zelf. Dat is volgens haar de meeste makkelijk want dan hoe er niet onderzocht te worden niets hoef 
geanalyseerd, niet te formuleren. De politie weet waar die over praten. Er zal dus geen onzinnig voorstel 
voorgelegd worden. De punten die toen in het voorstel stonden waren punten die erg belangrijk klonken. 
Iedere aangifte met daderindicatie wordt voorzien van politie inzet. Minimaal 1 diepgaand onderzoek wordt 
er gedaan over graffiti, een bijeenkomst op een basisschool en voortgezet onderwijs wordt georganiseerd 
over alcohol en drugs. Elke melding van drugsoverlast wordt onderzocht. Elke melding van een 
hennepkwekerij wordt onderzocht jaarlijks wordt een preventieweek met de brandweer georganiseerd en 
als laatste namens regie groep en dan verschillende werkgroepen en dat allemaal binnen de 5%. Voor 
jaar heeft haar fractie ingestemd met het voorstel van de politie. Waarbij zij hebben aangegeven om in het 
najaar van 2009 met een eigen voorstel te komen. Wat er nu gekomen is een voorstel warempel uit de 
raad voor de invulling van de 5%. Zij geeft aan dat er zelf 2 voorstellen zijn. Want het college is namelijk 
met tegenvoorstel gekomen. De raad heeft dus een keuze. Zij geeft aan dat zijn fractie niet halsstarrig zal 
vast houden aan hun eigen voorstel maar beoordeeld ook het voorstel van het college op inhoud. Scenario 
is hun eigen voorstel. Dit voorstel is absoluut niet ingewikkeld. EVA heeft een enquête gehouden op straat 
en bij winkeliers in Portugaal, Portland en in Rhoon. Met stip op nummer 1 kwam voor mensen die zijn 
ondervraagd hadden en dat waren er 117. Kwam de aanwezigheid en de aanspreekbaarheid van de 
politie op straat. Meer blauw op straat dus. In de carrousel is er inhoudelijk kort over gesproken. De EVA 
heeft toen een aantal kritiek punten gekregen daarvan belicht zij er 3. 1ste hoeveel is die 5% in uren wil het 
effectief zijn. Deze vraag komt vanuit de VVD. 2de wijst naar de berekening in de notulen. Daar staat dat 
het wijkteam 11 fte zou hebben. 1 ft staat gelijk 1.400 uur  5% daarvan is 400 uur. Zij denkt dat 1400 uur 
/100x5= 770 uur is. Zij vraagt of deze inzet effectief kan zijn. Zij vindt het opmerkelijk dat deze vraag ook 
niet gesteld is aan de politie vorige jaar. 2de punt zij vond dit een bijzonder punt. Dat was de vraag wat de 
taak van de politie dan is op straat. Moeten zij gaan bekeuren?  

 De heer Duurkoop vraagt zich af of dit niet juist een voorbeeld dat een agent dus iets zal doen als die op 
straat loopt. Hij vraagt aan mevrouw Rombout of dat niet zijn vraag is die hij in de carrouselvergadering 
had gesteld. Zou je dan die agent niet ook iets laten doen als die daar toevallig rond loopt.  

 Mevrouw Rombout geeft aan dat de heer Duurkoop gelijk heeft maar inwoners willen een gewoon gesprek 
bijv. bij winkeliers. Als er een agent denkt wanneer die denkt dat die zonder taak van u moet letten op 
bekeuringen omdat ze hier vaak fout staan geparkeerd, u moet letten op vandalisme want daar hebben we 
een groepje jongeren gezien dan is zij hiermee niet eens. Want dat zou volgens haar niet de functie te 
hoeven te zijn van de mensen op straat. Wezenlijk kritiek kwam volgens haar over de enquête zelf. Is deze 
enquête representatief, zijn de vragen goede vragen, waren het soms suggestieve vragen. Dat laatste zal 
volgens haar vast en zeker geweest zijn. Is het representatief wel op de 117 mensen die zijn gesproken 
hebben niet. Zij geeft aan dat zij niet volleerde enquêteurs zijn zoals eerder vermeld in de carrousel 
vergadering. Kunnen we de uitkomsten naast ons zomaar neerleggen. Volgens de EVA niet. Zij geeft aan 
dat het niet voor het eerst gebeurd dat de raad een besluit neemt op basis van gevoel en op basis van een 
emotie. Een besluit genomen omdat heel velen erom vragen. Zoveel als mogelijk heeft de EVA 
geprobeerd dat te onderbouwen. Scenario 2. Dat is het scenario van het college over de inzet van de 5%. 
En dat willen zij inzetten op jeugdoverlast. Haar fractie vindt het jammer dat er weer gekozen wordt voor 
een negatieve benadering van de jeugd. Zij zullen de laatste zijn die ontkennen dat er in deze gemeente 
echt te veel overlast is door sommige jeugdige op sommige plaatsen. De overlast bij de Gouden Arend is 
daar een voorbeeld van. Wanneer de politie op dit moment met een voorstel zou komen dat zij nieuw tools 
hebben omdat aan te pakken dan zou haar fractie zeggen dan moet u absoluut de 5% voor inzetten. Maar 
de politie doet wat zij jarenlang al doen. Ze zijn zichtbaar, aanwezig op overlastgevende plaatsen. En dat 
doen zij zoals de reactie in het stuk is opgenomen. Informatie is verstuurd. En dat wil zeggen dat men 
komt wanneer daar een aanleiding voor is. Dit gebeurt al jaren zo dit heeft tot nu tot niet gebracht dat wat 
de EVA wilt namelijk minder overlast van jeugd op sommige plaatsen. Rhoon Noord. Waarom werkt het 
daar wel. Is de politie daar meer aanwezig. Nee, hier is buurtpreventie. De kracht van de buurtpreventie is 
dat er nu mensen zijn die hun buurt weer in de gaten houden. En die de kinderen kennen en die de ouders 
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kennen en die gekend worden. Een wijk overigens waar enorme solidariteit is ontstaan. De kracht van de 
mensen van de buurtpreventie wat zij overigens ook zouden willen zien bij de politie is dat zij in staat zijn 
een gewoon praatje te maken. Met jongeren bijv. en niet wanneer er onhel is. Maar gewoon op het 
moment dat het nog rustig is ze bij elkaar zitten stiekem een biertje drinken, stiekem blowen. Wanneer er 
dan een gesprek komt en gevraagd wordt of zij de troep op willen ruimen wanneer ze vertrekken, vinden 
zij de volgende ochtend geen troep. De kracht van de buurtpreventie is het kennen en gekend worden in 
het wijkwerkplan van de politie is dat een van de belangrijke dingen die zij zelf aangeven. Dat is ook de 
reden dat de EVA zich toch wil vast houden aan hun eigen voorstel om de 5% in te zetten op gewoon 
aanwezig te zijn en aanspreekbaar te zijn op straat. Zij geeft aan om het een jaar uit te proberen en te zien 
wat het brengt. Misschien wordt de overlast niet minder maar geeft het inwoners een veilig gevoel.  

 De heer Van Meijbeek geeft aan geen woorden maar daden. Aanwezigheid op straat is uiteraard van 
belang maar actie is van veel groter belang. De politie is er niet om de straten blauw te kleuren maar voor 
het repressief optreden. De VVD vindt het van groot belang om de 5% beleidsvrije ruimte in te zetten op 
het optreden tegen overlast en vernielingen. Enquête. In algemeen geldt dat peilingen nooit leidend 
kunnen zijn voor de besluitvorming. Raad en college hebben een eigen verantwoordelijkheid. Een breed 
draagvlak moet wel worden nagestreefd en daarbij kunnen peilingen ondersteund zijn. Het besluit wordt 
uiteindelijk genomen hier door gehoorde opvattingen en afgewogen tegen het algemeen belang dat is ook 
nu van belang. Dat vereist wel een neutrale peiling waarbij ook aan verwachtingmanagement wordt 
gedaan. Hij geeft aan dat hij niet vindt dat er neutraal gepeild is. Op de conclusies heeft hij ook nog wat af 
te dingen. De fractie van de EVA concludeert op basis van het onderzoek dat ernstige overlast even nu 
geen item zijn omdat de meerderheid zeker 60%  respondenten aangeeft hier geen hinder van ondervindt. 
Bijna 40% geeft aan wel ernstige overlast van te ondervinden. Dat alleen is al is voor de VVD al voldoende 
om daar aandacht aan te besteden. Zoals het college voorstelt. Hij geeft aan dat VVD fractie wel een goed 
initiatief van de EVA om de inwoners te betrekken bij de prioriteren van de 5% beleidsvrije ruimte. Daar 
pleit de VVD voor het opnemen van neutrale vragen. Waaronder ook een open vraag in veiligheidsmonitor 
over het onderwerp deze suggestie geven zijn mee aan de EVA. De algemene conclusie dat er meer 
blauw op straat zichtbaar moet zijn inschrijft de VVD ook. Hij geeft aan dat dat de reden is waarom zij 
stevig inzetten op terugkeer van de toezichthouders. Hij geeft aan dat er inmiddels 4 zijn, en zijn willen 
naar 6. Zodat er in elke kern 2 toezichthouders zijn. Hij geeft aan dat zijn fractie het voorstel van het 
college ondersteunen.  

 De heer Duurkoop geeft aan dat zij niet veel afwijken van het voorstel van de EVA. Hij geeft aan dat hij 
ook de agente wat vaker op straat ziet dan achter hun bureau. Hij zou graag willen dat de agente op straat 
hun aandacht op een aantal speciale zaken richten. Hij gaat samen met zijn fractie voor het raadsbesluit. 

 Mevrouw De Leeuwe denkt dat als een van de weinige gemeente Albrandswaard de mogelijkheid heeft 
om een invulling te geven aan de 5%. Zij denkt dat de raad dit moet koesteren. Voorgaande jaren kon de 
politie niet aangeven om hoeveel uren het gaat. Zij stellen het zeer op prijs dat de burgemeester wel 
duidelijkheid over geeft. Ondertussen laat de raad het een beetje liggen de politie heeft een brief gestuurd 
met een verzoek om met een voorstel te komen op 22 juli. De raad is er pas overgaan praten in november. 
En dat doet de raad gezamenlijk. Uiteindelijk is de EVA met een voorstel gekomen en het college met een 
tegenvoorstel. Zij waardeert te poging van de EVA. Voor het voorstel voor meer blauw. Zij loopt daar 
persoonlijk niet warm voor. Omdat zij een beeld heeft met politie agenten die staan voor de deuren van 
supermarkten wel zij denkt dat zij beter achter boeven aankunnen lopen. Zij geeft aan dat zij wel het 
mooie van het wel of niet uitvoeren op straat. Het voorstel van het college ziet zij wel overeenkomst in met 
het voorstel van EVA. Het spijt haar wel dat de jeugd negatief wordt benaderd. Om wel dat iedereen weet 
dat er wel sprake is van jeugdoverlast en vaak horen zij inwoners klagen er wordt ‘s avonds de politie 
gebeld maar die komt niet. En dat is volgens haar zeer demotiverend. Zij weet dat er een bus is voor heel 
IJsselmonde en met de bezuiniging die er aan komen is 1 busje van Brielle tot Dordrecht dus het wordt 
alleen maar minder. Maar toch lijkt het haar mogelijk dat leden van het wijkteam een dag na zo’n melding 
waarop niet gereageerd kon worden dat zij gewoon polshoogte nemen en vragen wat er aan de hand was. 
Het heeft als voordeel dat degene die gedemotiveerd worden misschien toch weer de moet hebben om 
weer te bellen. Een wijkagent is volgens haar wat meer op de hoogte van wat er aan de hand is. Zij vraagt 
aan de portefeuillehouder en de EVA of zij bereid zijn om dit op te nemen in het raadsbesluit.  
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 De heer Linssen  geeft aan dat het initiatief voorstel van de EVA hoe sympathiek ook bedoelt zal de CDA 
niet ondersteunen omdat zij van mening zijn dat de vier aanbeveling die gedaan worden tot het standaard 
taken pakket van de politie behoort. Het initiatiefvoorstel is volgens het CDA overbodig.  Hij geeft aan dat 
de CDA het voorstel van het college zal steunen omdat CDA het belang inziet van het aanpakken van de 
jeugdoverlast op overlastgevende plekken en prioritief  en repressief bestrijden van vernielingen waardoor 
het aantal aangifte zal dalen. 

  De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de EVA een onderzoek heeft gedaan onder 117 burgers. Wat zij 
van de politie verwacht en nog wat andere vragen. Ook de politie zelf heeft haar waarneming en vanuit 
haar ervaringen ook een invulling gegeven van de 5%. Iedere inwoner van Albrandswaard wil dat de 
politie voor hem of haar klaar staat. Dat kan de politie niet alleen. Daarvoor heeft de politie ook de 
inwoners nodig. Het buurtpreventie team is daar een goed voorbeeld van. Ook regelgeving op de 
plaatselijke situatie geënt, is van belang zo kan de instelling van het blowverbod hierbij helpen. 
Voorlichting is ook van belang. De CU/SGP fractie doet een oproep aan college en EVA om gezamenlijk te 
zorgen dat de politie haar werk kan doen en eventueel beter kan doen. Hij stelt het college en zijn collega 
raadsleden voor om beiden voorstellen aan te nemen omdat zij in het verlengde van elkaar zijn.  

  
 De voorzitter H.M Bergmann wordt vervangen door de heer Van Meijbeek voor beantwoording van de 

vragen.  
  
 De heer Bergmann is het eens met de heer Van Wolfswinkel dat er niet veel verschil is tussen de 

voorstellen. Hij waardeert, dat de EVA moeite heeft gedaan om de samenleving te vragen wat zij vinden. 
Hij geeft aan dat de politie heeft aangegeven dat de punten die EVA gezegd heeft dat die punten in 2010 
en de komende jaren juist extra aandacht heeft van de korpsleiding en uiteindelijk van het hele regionale 
college om daar binnen de regio nou specifiek ook op in te zetten. Dat is naar zijn idee ook het verhaal van 
het initiatiefvoorstel. En het inzet van de politie wat even steeds 1 januari loopt en tot een lengt van jaren 
gaat hij er vanuit om de contacten burgers zorgen dat je er bent. Hij verwijst naar mevrouw De Leeuwe 
over het terugkoppelen binnen 24 uur. Volgens hem is 48 uur reëler. Maar kan zich er wel vinden om dit 
mee te nemen. Hij komt terug op de fte’s. Jarengeleden is er met het regionaal college afspraken gemaakt 
dat elke wijkteam een aantal fte’s heeft. Dat is in elke gemeente hetzelfde. Hij geeft aan dat een wijkteam 
bestaat uit 11fte’s. Hij geeft aan dat het lastig is om alle wijkteams helemaal te voorzien van alle fte’s. Er is 
een afspraak gemaakt dat met een student uit de opleiding voor zover een wijkteam niet gevuld kan 
worden met volledige fte’s op die wijze wordt ingevuld. Dat wil dat 1 student 1 fte het gaat om meer 
studenten die de fte’s vervullen. Hij geeft aan dat hij in de carrousel heeft uitgelegd dat eruit moet gegaan 
binnen het wijkteam van Albrandswaard. Dat er standaard van de 11fte’s 6 ingevuld zijn. Er is veel 
wisseling van de wacht omdat mensen stoppen om verschillende redenen. Daar heeft hij de berekening 
van de 5% erop los gelaten. Gemiddeld mag je ervan uitgaan dat een werknemer 1.400 diensturen 
opmaakt daar zijn alle vakantie, ziekte en verlof van af. Dat zijn de werkuren dat maal 6 en daarover 5% 
kom je tegen de 400 uur en dat is waar je vanuit moet gaan van de inzet. Het voorstel college  is om juist 
de politie te steunen om veel contact te leggen en in de wijk moet zijn om in te formeren wat er in de 
wijken speelt. Juist ook om de concrete opdracht mee te geven ga daar waar de bewoners met name 
maar ook met ondernemers problemen ervaren meer opzetten. Gebruik de 5% al is het maar rond die 400 
uur om daar extra inzet op te plegen. Met name wanneer het wat warmer wordt en iedereen weer buiten 
gaat zitten om daar die inzet op te plegen. Via die 5%. Hij geeft aan dat een buurtpreventie wel belangrijk 
is. Hij geeft aan dat hij al eerder heeft aangegeven dat rondom alle zaken die spelen in de samenleving 
dat met name de samenwerking moet opzoeken. Wat als er alleen maar wordt meegegeven wordt  aan de 
politie ga  5% inzetten op die onderwerpen. Dan ben je er niet. Want volgens zou ook de gemeente zich 
goed  moeten inzetten op het jeugdbeleid en alle preventief en repressief daar achteraan. En ook de 
bewoners hebben een taak in preventie in hun wijk en de buurtpreventie speelt daarin mee.  Het college 
heeft geprobeerd om in andere plekken in de gemeente ook buurtpreventie op te zetten maar het kom 
moeizaam van de grond Rhoon Noord is het voorbeeld voor de hele gemeente. Maar ook voor de 
omgeving buiten Albrandswaard. De samenhang en cohesie in Rhoon Noord is heel sterk en hecht en 
maakt wel dat die buurtpreventie er is. Dat wil niet zeggen dat andere gemeenschappen niet hecht zijn 
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maar het lukt niet om de buurtpreventies van de grond te krijgen. Het college stimuleert dat en hopen op 
initiatieven van bewoners.  

  
 De voorzitter gaat over na het tweede termijn.  
 
 Mevrouw Rombout geeft aan dat er al wordt nagedacht over hoe jeugdoverlast verminderd kan worden. Zij 

geeft aan dat in het wijkplan staat dat jongeren en alcohol en vernieling gerelateerd aan hang plekken. Is 
al een thema van de politie binnen de mogelijkheden die zij nu al hebben.  

 Zij geeft aan dat zij het voorstel handhaven zoals het nu voorligt. 
 Mevrouw De Leeuwe geeft aan een amendement te willen indienen over dat terugkoppelen na 24  een 

melding waar niet gereageerd op is. 
 De heer Bergmann geeft aan dat hij dat wel wilt opnemen in het voorstel hij geeft aan dat hij 48 uur reëler 

vindt maar dit zou eerst moeten kortsluiten met de politie 
 De heer Linssen merkt op dat de melding waarop geen inzet wordt gepleegd worden direct door de 

meldkamer teruggebeld en mocht dat niet lukken dan worden de meldingen naar de wijkteams gezet en 
binnen 48 uur krijg je een antwoord. 

 De heer Bergmann geeft aan dat dat de bedoeling is maar in praktijk gaat dat niet zo.  
 De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de voorstel in de verlengde liggen. Hij steunt het voorstel van het 

college. Hij vindt het goed dat de EVA de straten heeft gehoord en er zo naar kijkt.  
  
 De voorzitter vraagt of aan mevrouw de Leeuwe of hij het voorstel kan aanpassen zonder dat er een 

amendement ingediend wordt. 
 Mevrouw Rombout gaat ook hier akkoord mee. 
  
 De voorzitter gaat over tot stemverklaring. 
 Mevrouw Leeuwe geeft aan dat zij voor het voorstel zijn voor de EVA. 
  
 De voorzitter concludeert dat het initiatiefvoorstel van EVA met besluitnummer 75384  
 Voor 5x fractie EVA, 3 x fractie NAP.  
 Tegen 4x VVD,  4x PvdA., 2x CDA.  
 Bij deze is het voorstel verworpen. 
 
 De voorzitter concludeert dat het voorstel van het college met besluitnummer 75168. 
 Voor 4x VVD,  4x PvdA., 2x CDA en 1x CU/SGP. 
 Tegen 5x fractie EVA, 3 x fractie NAP. 
 Daarbij is het voorstel overgenomen. 
 
13. Debat op verzoek van alle fracties m.b.t. Dialoog Stadsregio Rotterdam 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Euser. 

 
De heer Euser geeft aan dat hij dit opnieuw heeft bekeken. Hij geeft aan dat dit een formele afronding is 
van een proces. Hij geeft aan dat zij hier en daar wat ander accent willen leggen dat is er niet van 
gekomen. Hij weet 1 ding zeker dat het functioneren van de stadsregio altijd terug komt. Zij zullen 
evalueren hoe dit gaat lopen. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het een afronding is van een proces. Waar een tijd geleden mee 
begonnen is. Min of meer overlevings struggle van de WGA-Plus zelf niet geheel vrijblijvend dus er is niet 
helemaal uitgekomen wat zij graag hadden gewild. Volgens hem zou er een stadsprovincie moeten 
komen. Dat is volgens hem nog steeds de beste organisatievorm voor deze regio hier de problemen goed 
op te pakken. Hij blijft twijfels hebben en blijft bezorgt over de betrokkenheid die gemeenteraden gaan 
hebben met het gebeuren in de stadsregio alhoewel het iets beter is dan in de oorspronkelijke voorstellen. 
Omdat nu ook gewoon raadsleden in het algemeen bestuur kunnen worden benoemd. Toch vind hij het in 
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1 keer in de 4 jaar het werkplan samenstellen en 1 keer per terugkoppeling vanuit het dagelijks bestuur 
wat aan de magere kant. Maar het is voor de raad van Albrandswaard geen reden om op te roepen tegen 
deze gemeenschappelijke regeling.  

  
De voorzitter concludeert dat er geen behoefte is aan stemverklaring. Hij concludeert dat besluitnummer 
67862 unaniem is aangenomen.  

 
14. Sluiting 

 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering af. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard op 22 februari 2010. 

 
De voorzitter,                            de griffier a.i., 

 
 
 
 
 
 Dhr. mr. H.M. Bergmann     Dhr. J.C.M. Hagenaars 
 


