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1. Opening 
De voorzitter opent de laatste raadsvergadering van 2009 en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij 
is blij dat ondanks de sneeuw en de gladheid zo velen aanwezig zijn. Hij constateert dat het college 
voltallig aanwezig is, maar dat van de raadsleden een enkeling niet aanwezig is. Mevrouw Smit en de heer 
Duurkoop zijn met vakantie, de heer Ender moest werken en de heer Moerman is verlaat maar hoopt nog 
te verschijnen. 
Er zijn initiatiefvoorstellen ingebracht door mevrouw Rombout over de invulling van de 5% vrije 
bestedingsruimte van de politie en door de heer Euser over de CAI. De agendacommissie is zo vrij 
geweest om de voorstellen te agenderen voor de carrousel van 11 januari 2010. De voorzitter vraagt de 
beide indieners het initiatiefvoorstel voor te lezen. 
 
Mevrouw Rombout geeft kort de strekking van het initiatiefvoorstel weer. De gemeente Albrandswaard 
mag 5% van het beleid van de politie in Albrandswaard bepalen. Naar aanleiding van veel interviews en 
een enquête dient EVA een voorstel in. Zo’n 60% van de bewoners van de drie kernen van Albrandswaard 
noemt de aanwezigheid van de politie op straat een topprioriteit. De fractie van de EVA stelt daarom voor 
om de 5% inzet te gebruiken voor meer blauw op straat. 
 
De heer Euser laat weten dat EVA en de NAP een gezamenlijk initiatiefvoorstel indienen naar aanleiding 
van de tussenrapportage inzake de CAI zoals die onlangs in de carrousel is behandeld. Het voorstel 
betreft niet zozeer de CAI, maar meer de verglazing van het netwerk. Hierbij gaat het niet alleen om de 
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hoofdstructuur, maar ook de ‘fibre to the home’, dus de verglazing tot in de huiskamer. De 
marktontwikkeling toont dat niet alleen de consument, maar ook de bedrijven vragen om snelle netwerken 
en digitalisering van de dienstverlening. De verzelfstandiging van de CAI Albrandswaard gaat veel te lang 
duren. Volgens berekeningen zal in het huidige tempo dit tot 2016 gaan duren. De beide fracties doen een 
voorstel waarin het mogelijk is om binnen twee jaar na het raadsbesluit heel Albrandswaard verglaasd te 
hebben. Niet alleen de hoofdstructuur, dat al in hoge mate is gebeurd, maar ook de huiskamer in. 
 
Hierna worden beide voorstellen aan de voorzitter overhandigd. 
 
De voorzitter laat weten dat de raadsleden zo spoedig mogelijk een kopie ontvangen. Vervolgens 
constateert hij dat de raad instemt met de behandeling van de initiatiefvoorstellen in de carrousel van 11 
januari 2010. 
 
De heer Goedknegt laat weten een compliment te willen maken aan de medewerkers van de buitendienst. 
Na de hevige sneeuwval constateert hij dat de straten in de gemeente zeer goed schoon zijn gemaakt. 
 
De heer Polder laat weten een motie en een amendement in te willen dienen bij agendapunt 8. 
 
Mevrouw Rombout laat weten ook twee amendementen in te willen dienen bij agendapunt 8. 
 
De voorzitter noteert deze voor agendapunt 8. 
 

2. Spreekrecht voor het publiek 
  De voorzitter geeft aan dat mevrouw Boelee zich heeft aangemeld voor het spreekrecht. Zij spreekt 

namens Boks- en Conditie Vereniging Albrandswaard (B.C.V.A.). 
 
Mevrouw Boelee laat weten dat de B.C.V.A. is gevestigd in de gymzaal aan de Albrandswaardseweg in 
Poortugaal. De vereniging zit hier al 25 jaar en heeft nu zeer dringend behoefte aan een eigen ruimte. Het 
kan zo niet verder meer. De vereniging bestaat uit zo’n 140 leden, voornamelijk jeugd uit de kernen 
Rhoon, Poortugaal en Portland. Momenteel wordt er vijf maal per week les gegeven, te weten op dinsdag-, 
woensdag-, donderdag- en vrijdagavond en zaterdagochtend. Driemaal per week wordt de ring 
opgebouwd en worden de zakken opgehangen en alle andere benodigde attributen klaargezet om de 
sport te beoefenen. Dit hoort niet in een gymzaal. Een boksschool moet gewoon een boksring hebben 
staan. Op het moment dat een sporter binnen komt, moet hij kunnen starten met zijn sport. Omdat het 
opbouwen en klaarzetten een zware klus is, wordt dit slechts drie maal per week gedaan. Mevrouw Boelee 
en andere ouders hebben aangeboden om te helpen en hebben toen ervaren hoe zwaar deze klus 
eigenlijk is. De zakken zijn nauwelijks van de grond te krijgen en het ophangen is een nog zwaardere klus. 
Door het drie maal per week verhuizen van de spullen van de opslag naar de gymzaal ontstaat onnodige 
slijtage aan de materialen. Als materiaal kapot gaat, is dat nadelig voor de kinderen, maar bovendien moet 
er worden gezocht naar een sponsor die nieuw materiaal kan bekostigen. Omdat ook andere verenigingen 
de gymzaal gebruiken, moet het opbouwen en afbreken van de materialen gebeuren in de tijd dat de 
boksvereniging de gymzaal huurt. Deze tijd gaat dus af van de voor sporten beschikbare uren. De 
gymzaal moet dus voor meer uren worden gehuurd, alleen al omdat het opbouwen en afbreken een 
tijdrovende klus is. Daarnaast is het zo dat het met anderen delen van de gymzaal veel drukte geeft in de 
kleedkamers. De boksvereniging heeft zeer goede en professionele boksers, die onvoldoende aan hun 
conditie kunnen werken, omdat er in de gymzaal onvoldoende ruimte voor is. Zij zijn genoodzaakt om 
elders te trainen, wat weer als probleem heeft dat daar een goede begeleiding ontbreekt. Hierdoor 
ontstaan onnodige blessures. De opslagruimte in de gymzaal is minimaal. De vereniging heeft te weinig 
materiaal omdat er onvoldoende ruimte is om dit op te slaan. Een ander groot gemis is dat er geen kantine 
is. Zowel in de zomer als in de winter wordt er doorgetraind. Een verkoelend drankje of een warme 
chocomelk wordt dan erg gemist. Mevrouw Boelee roept de raadsleden op om na te denken over de 
omstandigheden waarin de boksvereniging verkeert. Alle kinderen willen graag hun eigen ruimte hebben, 
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met eigen locker waarin ze hun bokshandschoenen kunnen opbergen. Zij willen graag vaker sporten, 
maar dat is nu niet mogelijk. Mevrouw Boelee begrijpt dat niet iedereen iets heeft met boksen en daarom 
nodigt zij de raadsleden uit voor een proefles. Meedoen is leuk, maar kijken mag ook. Hierna overhandigt 
zij de burgemeester de uitnodiging voor alle aanwezigen om op vrijdagavond 15 januari 2010 om 19.00 
uur een proefles te komen volgen. 
 

3. Het vragen ½ uur 
 De voorzitter constateert dat er twee vragen zijn ingediend door de fractie NAP. Hij geeft hiertoe de heer 

Polder het woord. 
 
 De heer Polder (zie teksten NAP dienstregeling nieuwe buslijn en Centrumplan ontwikkeling Poortugaal in 

de bijlage). 
 

De heer Van Praag laat weten blij te zijn met de nieuwe buslijn naar Portland. Deze buslijn verbindt de drie 
kernen en is tot stand gekomen na opheffing van buslijn 65. Deze lijn is opgeheven omdat er nauwelijks 
gebruik van werd gemaakt en daardoor niet rendabel bleek. Tellingen toonden aan dat de gemiddelde 
haltebezetting per dag tussen de 0 en de 2 lag. Alleen wanneer het personeel van het Delta ziekenhuis 
van en naar het werk reisde, was het druk op deze buslijn. Buslijn 79 reed alleen op de route Poortugaal-
Delta en reed vervolgens door naar Hoogvliet en enkele andere wijken. De busverbinding tussen Rhoon 
en Poortugaal is nu overgenomen door lijn 62, die op werkdagen eenmaal per uur rijdt. Om de exploitatie 
te verbeteren, is er met een groot aantal reizigers gesproken. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de 
RET gekozen voor de huidige oplossing. Het college heeft met dit voorstel ingestemd. Als basis is de route 
van buslijn 65 gebruikt, maar deze is uitgebreid in de richting van de wijk Portland. Bewoners van Portland 
hebben voor het eerst in hun bestaan een directe verbinding met het gemeentehuis. Er is dus overleg 
geweest met de gemeente en de route is aangepast aan de wensen en opmerkingen van de bewoners. 
Het college heeft geen noodzaak gezien voor overleg met bewoners van straten waar de bustaxi gaat 
rijden. De Van der Poest-Clementlaan hoeft bijvoorbeeld niet te worden aangepast. Hier komt geen 
stadsbus te rijden, maar een taxibusje, dat alleen op verzoek stopt. De route is gekozen met de intentie 
om zoveel mogelijk reizigers te kunnen accommoderen. De bestaande halteplaatsen waar geen aanbod 
is, vervallen per definitie. De buurtbus doet de verder afgelegen wijken aan en rijdt zo snel mogelijk van de 
stations in Poortugaal en Rhoon weg. De inzet van de buurtbus is een proef van een jaar. Wanneer 
halverwege het experiment blijkt dat aanpassingen nodig zijn, worden verbeteringen zeker ingevoerd. De 
bus rijdt door het Ghijsenland omdat er vanuit het daar gelegen servicewooncentrum aanbod is dat 
bediend wordt. De bustaxi rijdt heen en weer dezelfde route. De dienstregeling is gebaseerd op 
exploitatiegegevens. 
Uit onderzoek is gebleken dat de door de heer Polder genoemde doelgroep van de schooljeugd geen 
behoefte heeft aan een busverbinding. Uit klachten en vragen is wel naar voren gekomen dat er behoefte 
was aan een kleinschalige verbinding tussen de kernen, maar niet aan een intensieve verbinding voor 
woon-werkverkeer. 
De RET betaalt in de proefperiode van een jaar de chauffeurs van de bustaxi’s. Dit moet te zijner tijd 
worden overgenomen door vrijwilligers. De gemeente gaat het eerste half jaar gebruiken om ervaring op te 
doen met vrijwilligers. Lukt dat niet, dan kan de tweede periode worden benut om verdere afspraken met 
de RET te maken over het aanhouden van de betaalde buschauffeurs. Er is dus gedurende het jaar 
overleg met de RET en zonodig kunnen er nog aanpassingen worden gedaan in de route. 
 
De heer Polder dankt voor het uitgebreide antwoord. Wel wil hij nog weten hoe het experiment wordt 
gemonitord. 
 
De heer Van Praag laat weten dat bus 65 niet rendabel was en het is de vraag of lijn 62 dat wel is. De 
buslijn moet in ieder geval meer rendabel worden. Over de exploitatie is afgesproken dat men niet gaat 
voor een rendabele lijn, maar voor een zo min mogelijk kostende voorziening. Er wordt niet alleen 
gemonitord op basis van de kosten, maar ook op basis van tellingen, reizigersonderzoek en meldingen die 
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binnenkomen bij de RET en gemeente. Wanneer de lijnbus niet rendabeler blijkt, komt de gemeente 
zonder busverbinding te zitten. Er worden geen concrete doelstellingen neergelegd, maar de 
dienstverlening aan de klant moet optimaal zijn. 
 
Mevrouw Spruit antwoordt op de vragen over de centrumplanontwikkelingen dat de Aldi heeft aangegeven 
nog voor de kerst de deuren te willen openen in Poortugaal. Echter niet Aldi, maar de eigenaar Timeless is 
de partij met wie de gemeente om de tafel zit. Timeless heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. Er 
zijn wel bindende afspraken gemaakt over de vestiging van een prijsvechter, maar die onderhandelingen 
zijn nog niet geheel afgerond. De verwachting is dat het contract binnenkort wordt ondertekend. De 
onderhandelingen hebben inderdaad iets langer geduurd dan verwacht. Het bouwplan is wel klaar en heeft 
bij de welstandscommissie gelegen. Dat heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen. Het bouwplan 
wordt naar verwachting begin 2010 ter inzage gelegd. Momenteel wordt het terrein bouwrijp gemaakt en 
wordt gestart met de aanleg van de parkeerplaats, waarop ook het marktplein komt. Op dit moment is er 
een tijdelijke marktlocatie om de markt tot die tijd te faciliteren. 
 
De heer Polder informeert of er meer duidelijkheid is over wanneer het contract wordt ondertekend. 
 
Mevrouw Spruit laat weten dat er nog over enkele kleine zaken onderhandeld wordt, maar het college 
verwacht daar binnenkort uit te komen. Verdere belemmeringen verwacht zij niet, omdat het bouwplan al 
bij Welstand is geweest.  

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

naar aanleiding van. 
 
 De heer De Jongh merkt op dat bij de politieke carrousel van 7 december 2009 de heer Spierings van het 

CDA wel aanwezig was. 
 

Besloten wordt de presentielijst hierop aan te passen. 
 
Raadsvergadering 30/11/2009: wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousels 23/11/2009; wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousel 07/12/2009; wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousel 8/12/2009; wordt unaniem vastgesteld.  
 

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

De heer Euser informeert wanneer de raad de reactie van het college tegemoet kan zien op de brief van 
de provincie met betrekking tot de begroting 2010. De brief van de provincie staat niet op de lijst 
ingekomen stukken, maar is wel degelijk ontvangen. 
 
Mevrouw Spruit beaamt dat de brief gericht aan de raad is ontvangen en dat het college bezig is met de 
beantwoording. Het college doet een voorstel tot beantwoording en legt dit in een carrousel aan de raad 
voor. 

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

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

-  Belastingverordeningen 
-  Op afstand notuleren 
-  Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Albrandswaard, kenmerken- en beleidskaart en 

Archeologieverordening 2009 Albrandswaard 
- Huisvesting jongerenvereniging Foekepot 
- Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 
 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 
 

8. Debat op verzoek van alle fracties over de Notitie Sport en Bewegen 2010-2014 
  De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de fracties. 
 

Mevrouw Rombout geeft aan dat de afgelopen vier jaar niet is gesproken over sportbeleid, maar dat er 
toch een aantal knelpunten zijn gesignaleerd. Zij noemt het gebrek aan de invulling van de 6 ha 
buitensport in Portland, de veldenproblematiek van V.V. Rhoon, de terugloop van leden bij W.C.R., de 
huisvesting van schietvereniging Het Trefpunt, de ledenstop voor voetballertjes uit Portland bij V.V. 
Smitshoek, de vervallen sportzalen in Rhoon en Poortugaal en de perikelen rondom de sportschool 
Arshak in Portland. Daarnaast is er te weinig aanbod om aan de behoefte aan sport voor gehandicapten te 
voldoen. De sportnota die er nu ligt, is een goed startdocument, maar nog veel zaken moeten worden 
uitgewerkt. EVA ondersteunt de beleidsprioriteiten die bij de verschillende thema’s staan, maar roept op 
om ervoor te waken dat het niet alleen bij mooie beleidsvoornemens blijft. De fractie heeft een aantal 
vragen en opmerkingen ten aanzien van de nota. 
Bij ‘Sporten voor iedereen’ wordt gesproken over het mogelijk maken van sporten voor kinderen uit 
gezinnen die van een laag inkomen rond moeten komen. Hier wordt al jaren over gesproken en mevrouw 
Rombout vraagt zich af wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan en hoe gaat dit verder uitgewerkt wordt. 
Zij wil weten hoe hier bekendheid aan wordt gegeven en hoe men denkt deze kinderen aan het sporten te 
krijgen. 
Bij ‘Sport en Onderwijs’ wordt de brede school betrokken. De fractie vraagt zich af hoe de samenwerking 
tussen onderwijs en sportverenigingen gestimuleerd wordt en wat de gemeente wil bereiken. Onduidelijk is 
welke rol er voor de sportverenigingen is weggelegd. 
De uitwerking van de prioriteiten betreffende de sportaccommodaties en met name het overdragen van het 
beheer aan de verenigingen ziet EVA graag tegemoet. Wat betreft de renovatie en nieuwbouwwensen valt 
het op dat het college kiest voor een breuk met het verleden. De claim op exclusiviteit van verenigingen 
wordt losgelaten. De inzet om de sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken, wordt door EVA 
volledig ondersteund. Mevrouw Rombout ziet aan de nota graag een concretisering van de 
beleidsvoornemens en een indicatie van het tijdschema toegevoegd. 
Daarnaast meent zij dat vier punten te weinig worden belicht. Dat geldt voor Gehandicaptensport en zeker 
voor de groep verstandelijk gehandicapten. De gemeente, het gehandicaptenplatform of de begeleiders 
van de instellingen kunnen dat niet alleen en hebben elkaar nodig. De gemeente kan dit faciliteren door de 
groeperingen bij elkaar te brengen en dat moet in ieder geval leiden tot structureel aanbod van activiteiten 
op sportief en op sociaal gebied. In de week van de toegankelijkheid werd duidelijk dat voor mensen met 
een lichamelijke beperking er ook weinig aanbod is binnen de gemeente. Ook hier moeten de krachten 
worden gebundeld. Hiervoor wil EVA een amendement indienen. 
Als tweede onderwerp wil de fractie de 6 ha Sport voor Portland belichten. Zoals bekend ligt naast 
Portland zo’n 6 ha grond dat is gereserveerd voor een buitensport ten behoeve voor de inwoners van 
Portland. Afgesproken is dat hier een buitensport wordt gerealiseerd die nog niet in de Vinex-locatie 
Portland/Carnisselande voorkomt. Alleen dan zal Barendrecht 75% van de kosten op zich nemen. Toen 
een dergelijke sport niet werd gevonden, kwam het college niet verder dan het gebied dan maar over te 
doen aan het landschapspark Buitenland. Dat betekende het einde van de buitensportmogelijkheden voor 
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Portland. Hoewel er begrip is voor de financiële situatie, blijft de fractie van mening dat deze 6 ha bestemd 
moet blijven voor buitensport. Daarbij moeten de randvoorwaarden dat het een sport moet zijn die nog niet 
voorkomt in deze regio, worden losgelaten. Ook hiervoor wordt een amendement ingediend. 
 
Er wordt wel iets geschreven over de binnensportaccommodaties, maar er wordt geen visie neergelegd. 
Hoewel het een financieel moeilijke tijd is, kunnen er wel plannen en keuzes worden gemaakt. De huidige 
tijd dwingt tot een beetje meer creativiteit. 
Er wordt gestart met een financiële en ruimtelijke verkenning. EVA had echter gehoopt op de eerste 
voorzichtige resultaten. Onduidelijk is waar deze verkenning zich op gaat richten en EVA wil dat de 
volgende zaken nadrukkelijk bij de verkenning worden betrokken. De fractie wil een nieuwe sportzaal in 
Poortugaal, bij voorkeur gecombineerd met een definitieve vestiging van het voortgezet onderwijs. EVA 
stelt verder voor de sportzaal bij de Sportlaan niet te verbeteren, maar te laten integreren met de plannen 
van de Klepperwei en de school. Verder moet er snel een definitief besluit komen over huisvesting van het 
Trefpunt. Het Trefpunt staat al jaren op de begroting. Wanneer wordt besloten dat er geen nieuwe 
huisvesting komt, dan moet dit zo snel mogelijk uit de begroting verdwijnen. 
De haalbaarheidsstudie over het zwembad Albrandswaard moet nu ongeveer afgesloten zijn. EVA is erg 
benieuwd of hierover al iets gezegd kan worden en wat er allemaal is gedaan om een nieuw zwembad 
mogelijk te maken. 
 
De heer Goedknegt vindt de notitie een duidelijk stuk. Het schetst in grote lijnen de visie van het college 
en het is helder dat er nog veel uitgewerkt dient te worden. De VVD ziet het stuk als een kadernota waarin 
een aantal beleidsuitgangspunten en beleidsvoornemens wordt geschetst. De zoektocht van het college 
en de verenigingen en de gezamenlijke exploitatie van de sportaccommodaties en -voorzieningen wordt 
van harte ondersteund. De financiële toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De bezuinigingen vanuit het Rijk 
komen op de gemeente af en door gezamenlijk exploiteren kan er veel worden gewonnen. 
Zaken met betrekking tot de huidige accommodaties die reeds lopen moeten zeker worden doorgezet 
voordat de visie en het beleid van de gemeente duidelijke vorm krijgt. De VVD verwacht wel op korte 
termijn concretisering van de plannen. Verder is de fractie benieuwd naar de financiële onderbouwing van 
het amendement van EVA met betrekking tot de 6 ha zonder de financiële bijdrage van Barendrecht. 
 
De voorzitter neemt de amendementen in ontvangst en leest deze vervolgens voor. Amendement A is een 
gezamenlijk amendement van de fractie EVA en de CU/SGP met als titel 6 ha sport Portland (zie 
amendement A in bijlage). Amendement B is van de fractie EVA met als titel Gehandicaptensport (zie 
amendement B in bijlage). 
 
Mevrouw Rooimans dankt de Sportstichting voor de zeer ambitieuze Sportnota 2010-2020. Zowel de 
buiten- als de binnensport worden uitvoerig geanalyseerd. Er is voorzien in vele waardevolle adviezen 
over de gehandicaptensport, brede school, de georganiseerde en ongeorganiseerde sporten. Het 
antwoord van het college geeft duidelijk aan wat haalbaar is in deze notitie. 
De PvdA-fractie is er een voorstander van dat de gemeente haar rol oppakt in het stimuleren van bewegen 
van schoolgaande kinderen en voor de ongeorganiseerde sporters. Het vrijwilligerswerk is onontbeerlijk bij 
alle sportverenigingen. Sportvereniging blijven hun uiterste best doen om vrijwilligers te vinden, maar het 
wordt steeds moeilijker hiervoor mensen te vinden. Daarnaast wordt steeds vaker een beroep gedaan op 
verenigingen bij zaken als het alcoholbeleid en het normen- en waardenbeleid. Ook hier zou een rol voor 
de gemeente en de Sportstichting moeten liggen. De gemeente zou kunnen bemiddelen bij het vinden van 
stageplaatsen. De PvdA is voor het bundelen en clusteren waarbij een aantal voorzieningen die aan 
vervanging toe zijn, kunnen worden gecombineerd. De fractie wil dat de scholen in de drie kernen de 
mogelijkheid hebben om te gymmen. Voor andere sporters moet gezocht worden naar een gezamenlijke 
faciliteit. Er wordt binnenkort gesproken over het complex in Rhoon, maar er zijn nog meer verenigingen 
waarvoor dringend een oplossing moet worden gevonden. Het Trefpunt en de B.C.V.A. wachten al heel 
lang op een locatie. Wellicht kan er in combinatie met de te vervangen gymzalen in Rhoon en Poortugaal 
een mogelijkheid worden gevonden. 
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De heer Polder merkt op dat het goed is dat de sportnota er ligt. Het geeft een beeld van de 
sportactiviteiten binnen de gemeente. In grote lijnen is deze goed verzorgd, er is een ruim aanbod en er 
wordt veel gebruik van gemaakt. Sport en bewegen voor ouderen zou wat meer gepromoot mogen 
worden. Actief aanbieden en vergroten van het aanbod is nodig. In de nota wordt iets gemeld over het 
sporten voor kinderen van gezinnen die binnen de Wet werk en bijstand vallen. De fractie wil echter dat 
het college de mogelijkheden voor deze kinderen actief bekend gaat maken. Verder is de NAP benieuwd 
naar de resultaten van de haalbaarheidsstudie met betrekking tot het binnenzwembad. Het aantal 
afnemende vrijwilligers baart de fractie zorgen, maar ook het feit dat 28% van de sportverenigingen zich 
zorgen maakt over haar financiën en 26% over de accommodatie. Vooral de accommodatie van de 
boksschool in Poortugaal, maar ook de locatie van de schietvereniging is nodig aan vervanging toe. Het 
college heeft de aanbeveling hierover van de Sportstichting overgenomen en er is geld voor begroot. De 
NAP wil graag een motie indienen zodat er tot actie kan worden overgegaan. Voor het stellen van 
prioriteiten van beleid met betrekking tot het verkennen van de consequenties van de renovatie en 
nieuwbouwwensen dient de fractie een amendement in. 
 
De voorzitter neemt het amendement en de motie van de NAP in ontvangst. Hierna leest hij het 
amendement C voor (zie amendement C in de bijlage) en vervolgens de motie I (zie motie I in de bijlage). 
 
De heer De Jongh laat weten dat het CDA sport een belangrijk punt vindt. Sport is veelzijdig, voor jong en 
oud en goed voor de sociale contacten. Het CDA kan dan ook akkoord gaan met het voorstel en ziet het 
actieprogramma en het voorstel voor de sportaccommodaties voor de diverse verenigingen graag snel 
tegemoet. De fractie staat ook achter de sportnota van de Sportstichting en geeft aan graag mee te willen 
denken hoe deze de komende jaren ten uitvoer moet worden gebracht. 
 
De heer Van Wolfswinkel stelt dat Albrandswaard rijk is aan een groot aantal sportvoorzieningen die in 
grote mate bijdragen aan het welzijn van de inwoners. In de nota wordt een aantal aanbevelingen gedaan 
over het accommoderen van diverse binnensporters. De fractie is benieuwd naar de status van de notitie. 
Er wordt gesteld dat er een nieuwe sporthal komt op het terrein van R.W.A, dat er een nieuw onderkomen 
wordt gebouwd voor het Trefpunt en de B.C.V.A. en dat een aantal sporthallen wordt gerenoveerd. De 
fractie wil hiervoor graag een tijdsbalk zien. De CU/SGP heeft het amendement gesteund om ook in 
Portland te zorgen voor voldoende buitensportaccommodatie. Wanneer de wethouder meer duidelijkheid 
geeft over de status van de notitie, is wellicht de motie van de NAP niet meer nodig. De heer Van 
Wolfswinkel vraagt of het vaststellen van de nota ook betekent dat iedereen het eens is met de analyse 
die wordt gemaakt bij punt 5.2 en dat al die punten dan ook in het investeringsprogramma worden 
meegenomen. De fractie is erg benieuwd naar de daarbij horende tijdsbalk. 
 
De voorzitter stelt voor een schorsing in te lassen voor het lezen van de motie en de amendementen. Na 
de schorsing geeft hij de wethouders het woord ter beantwoording van de eerste termijn met inachtneming 
van de motie en de amendementen. 
 
De heer Van Toornburg dankt de raadsleden voor de lovende woorden over de nota en dankt de 
Sportstichting voor het vele voorwerk. Het college is met allerlei analyses en prioriteiten naar de raad 
toegekomen en vraagt een borging om concretisering van de plannen te bewerkstelligen. Met de 
tweejaarlijkse activiteitenplannen, die in gezamenlijk overleg met de Sportstichting steeds kunnen worden 
bijgesteld, kan worden bezien of met de plannen het doel wordt behaald. 
 
Op basis van deze peilers kunnen de plannen concreet en met tijdspaden worden uitgewerkt. De 
initiatieven van de raad kunnen hierin worden meegenomen. Wat dat betreft is het college bereid het 
amendement C over te nemen. 
De wethouder laat weten dat kinderen van niet financieel daadkrachtige gezinnen een beroep kunnen 
doen op de Wet werk en bijstand. Hieruit kan de contributie worden betaald, maar ook sportkleding. 
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Wat betreft de gehandicaptensport stelt het college dat het goed is dat deze groep beslist niet wordt 
overgeslagen en dat deze mee moet doen in de samenleving. Daarvoor biedt de notitie ook ruimte. Het 
college neemt amendement B over, maar stelt voor om de sportstichting ook hierbij te betrekken en 
verzoekt EVA om het amendement hierop aan te passen. 
Met betrekking tot de brede school laat de wethouder weten dat vanaf volgend jaar nieuwe functies 
worden gecreëerd, de zogenaamde combinatiefuncties. Dit zijn aparte vakdocenten, sportcoördinatoren, 
die de activiteiten tussen de scholen en de sportverenigingen gaan samenbundelen. 
Voor het zwembad Albrandswaard is een analyse gemaakt van de kosten. Dat zit in de afrondende fase 
en hierover komt zeer binnenkort een voorstel naar de raad. Verder zegt de wethouder toe dat het college 
zeker overgaat tot concretisering van de plannen gekoppeld aan tijdspaden. 
 
Mevrouw Spruit laat weten dat de 6 ha nog steeds tot de OMMIJ behoort. 
Met de gemeente Barendrecht is afgesproken dat zij een bijdrage van 75% levert voor een aansprekende 
sport, die nog niet elders in de ontwikkelingslocatie voorkwam. Toen bleek dat een dergelijke sport niet 
gevonden kon worden, was de sportinvulling niet van de baan. Toen ook de Sportstichting geen 
mogelijkheid zag om invulling te vinden, heeft de gemeenteraad in 2006 besloten om de reservering van 
de begroting te schrappen. Op dit moment is er wel druk om de grond af te gaan nemen van de OMMIJ. 
De OMMIJ loopt op zijn eind en daarom heeft het college een aantal alternatieven voor de grond in beeld 
gebracht. Dit stuk staat voor de eerstvolgende carrousel geagendeerd. Gezien deze stand van zaken stelt 
de wethouder voor om amendement A te ontraden. 
 
De heer Van Praag laat weten dat direct na het aantreden van het huidige college er werk zou worden 
gemaakt om een groot aantal noden te ledigen, zoals voor het Trefpunt dat al jarenlang rondzwerft en 
waar maar geen oplossing voor blijkt te zijn. 
Er zijn in de gemeente een groot aantal voorzieningen waar op korte termijn in geïnvesteerd dient te 
worden. Hij noemt hierbij een aantal gymzalen, de sporthal, maar ook een aantal wensen voor nieuwe of 
vervangende voorzieningen zoals bij R.W.A. of B.C.V.A. 
Juist door het combineren van het aantal voorzieningen meent het college dat er kansen liggen waarbij dit 
op een financieel aanvaardbare manier kan worden gedaan. Er is daarom gekozen voor een integraal 
huisvestingsprogramma. Voor de zomer is er een uitgebreid onderzoek gedaan bij alle sportverenigingen 
en scholen met betrekking tot wensen en knelpunten, waardoor er een goed beeld ontstond waar de 
noden en oplossingen liggen. Er is gekeken naar de bezetting van de huidige gymzalen en de sporthal en 
naar de overlap en de knelpunten. Dit integraal huisvestingsprogramma komt naar verwachting in februari 
a.s. naar de raad. Onduidelijk is het of dit nog voor de verkiezingen kan worden behandeld, maar het is 
goed dat er een afgerond document ligt waarbij concrete acties worden voorgesteld. Het document over 
de toekomst van de voetbalverenigingen in Rhoon kan wel in januari worden behandeld. Dit stuk staat 
reeds op internet. De wethouder meent dat de motie I vooruitloopt op het integraal 
huisvestingsprogramma. 
Het idee om de gymzaal die in Poortugaal vrijkomt voor de boksvereniging te reserveren, is sympathiek. 
Het college kan in die richting ook denken, maar de voorkeur gaat ernaar uit om ook dit in het integrale 
document te behandelen. De motie is beter op zijn plaats wanneer het debat over dat document 
plaatsvindt. Daarnaast wordt in de motie voorgesteld om een gymzaal op de voormalige kantine van 
P.S.V. te bouwen, maar dat kan niet omdat de locatie te dicht bij de hoogspanningsleiding ligt. Het 
bestemmingsplan geeft deze ruimte niet. De gedachte wordt door het college ondersteund, maar 
vooralsnog wil het college de motie niet aanbevelen. 
 
De voorzitter stelt voor om over te gaan naar de tweede termijn en geeft de fracties het woord. 
 
Mevrouw Rombout vindt het verzoek om een verkennende studie te doen naar de accommodaties en het 
integraal huisvestingsprogramma en de combinatie van het voortgezet onderwijs eigenlijk mosterd na de 
maaltijd, omdat het voorstel al naar de raad is. 
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De heer Van Praag laat weten dat het integraal huisvestingsbeleid nog niet door het college is vastgesteld, 
maar dat de voorstellen over de toekomst van de voetbalvereniging Rhoon en het voorstel over de 6 ha 
grond binnenkort verwacht kunnen worden. 
 
Mevrouw Rombout meent dat de wens voor een verkennende studie gecombineerd met het voortgezet 
onderwijs dus nog steeds kan worden meegenomen. 
 
De heer Van Praag denkt dat dit een ruimtelijke vraag is en wijst erop dat de begroting is vastgesteld. 
Daarin is geen ruimte voor nieuwbouw voor voortgezet onderwijs opgenomen. Het voeren van een 
discussie kan wel, maar moet in dat licht gezien worden. 
 
Mevrouw Rombout blijft bij het amendement rondom de 6 ha en wil dit in stemming brengen. Het feit dat 
dit in 2006 uit de begroting is gehaald, neemt niet weg dat de fractie nog steeds vindt dat deze grond 
bestemd moet blijven voor buitensport in Portland. Wel denkt ze dat het in deze tijd aardig is om zeer 
creatief te zijn in het zoeken naar financiën en wat haar betreft ook in de richting van Barendrecht. 
Wanneer V.V. Smitshoek de poorten sluit voor kinderen uit Portland, voelt zij zich persoonlijk niet meer 
gebonden aan de afspraken in het verleden. Er kan vanuit Barendrecht best nog wel een bijdrage zijn. 
Het amendement C van het NAP dat wordt overgenomen door het college wil EVA graag steunen.  
De motie I heeft de sympathie van de fractie en zeker de tweede bullet, waar wordt voorgesteld om de 
locatie van de voormalige kantine en kleedkamers van PSV over te dragen aan de B.C.V.A. wil ze 
meenemen bij de behandeling van het integrale huisvestingprogramma. Zij wil de motie graag aanhouden. 
De eigen amendementen A en B worden overeind gehouden. De fractie gaat akkoord met toevoeging van 
de Sportstichting in amendement B. 
 
De heer Goedknegt bedankt voor de duidelijke beantwoording. Het amendement A wordt niet door de 
VVD gesteund. Er komt binnenkort een voorstel over de ontwikkeling van de 6 ha grond en daarom 
bestaat er op dit moment geen behoefte om dat proces door dit amendement te laten doorkruisen. 
Daarnaast is er de twijfel over de financiële haalbaarheid. Als het voorstel van het college niet wordt 
overgenomen, blijven alle opties open en is er alsnog de mogelijkheid voor een amendement. 
 
De heer Van Wolfswinkel meent dat het amendement een onderzoek betreft naar nieuwe uitgangspunten 
inzake 6 ha grond. Doordat de gemeente was gekluisterd aan financiële afspraken met de gemeente 
Barendrecht, wordt er nog steeds geen sport bedreven in Portland. Zijn fractie steunt dit amendement 
omdat er geen mogelijkheid uit de weg moet worden gegaan. Er moet gekeken worden naar de 
mogelijkheden eventueel met particuliere initiatieven of gemeenschapsgeld. Het amendement vraagt om 
een onderzoek en om draagvlak te meten. Hij verzoekt de heer Goedknegt om het amendement nogmaals 
in overweging te nemen. 
 
De heer Goedknegt meent dat alle optie nog steeds openliggen en dat met het aannemen van dit 
amendement juist deuren gesloten worden. 
 
De heer Van Praag geeft aan dat de gemeente niet gekluisterd is aan Barendrecht, maar dat deze 
gemeente alleen 75% van de kosten wil betalen wanneer wordt gekozen voor een nieuwe sport. 
Albrandswaard is altijd vrij geweest om zelf te kiezen voor de invulling, maar dan komen de financiën voor 
eigen rekening. 
 
De heer Goedknegt zegt dat de grond niet meer in de begroting staat en dat alle opties nog open liggen. 
Het college is vrij om een onderzoek te doen. Het amendement B wordt absoluut gesteund door de VVD. 
De fractie vindt het een goede zaak wanneer er concreet overleg plaats gaat vinden en de Sportstichting 
of een andere vertegenwoordiger van een sportinstelling daarbij betrokken wordt. 
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Het amendement C vindt de fractie overbodig. Na elk onderzoek of elke verkenning wordt een concreet 
voorstel van het college verwacht. Om dit te benadrukken, wordt het amendement C wel ondersteund. 
Het zwembad ligt de VVD na aan het hart en het amendement wordt dan ook gesteund. 
 
De motie I moet worden aangehouden. Het is vreemd dat er vanavond wordt besloten een gymzaal te 
bouwen op de locatie van de kantine van PSV. De heer Goedknegt is benieuwd hoe de bewoners van de 
Kasteeltuin daarover gaan denken. Het onderzoek naar de mogelijkheden inzake de toekomst van de 
gymzaal voor de B.C.V.A. is een goed plan, maar hij stelt voor om dat gezamenlijk met het integraal 
huisvestingsplan te doen. Dat kan op korte termijn, dus er treedt geen onnodige vertraging op. 
 
De heer Van der Graaff stelt dat amendement A inzake de 6 ha sport in Portland een belangrijk punt is 
voor de wijk. Afspraken die er lagen met Barendrecht zijn bekend, maar maken ook veel onmogelijk. 
Hij heeft zich geërgerd aan de ledenstop van de V.V. Smitshoek. Op dit moment zijn de deuren voor leden 
uit Portland weer open. De ledenstop van de V.V. Smitshoek heeft wel geleid tot de aanwas van de 
voetbalclubs in Rhoon en met name die van V.V. Rhoon. De afspraken uit het verleden beperken de 
mogelijkheden, maar er ligt nu een voorstel om in de volgende carrousel te bespreken. Er komt ook een 
plan over hoe om te gaan met het complex Omloopseweg. Hij vraagt zich af wat de indieners van het 
amendement nu verwachten van het onderzoek onder de bewoners van Portland. Als uit onderzoek de 
voorkeur voor een bepaalde buitensport naar voren komt, is het nog maar de vraag of dit gerealiseerd kan 
worden gezien de financiële situatie van de gemeente. Het aannemen van het amendement schept 
verwachtingen. Daarom steunt de PvdA dit amendement niet. 
Het amendement B voegt niet veel toe, maar als het college er geen bezwaar tegen heeft, dan heeft de 
PvdA dat ook niet. Het amendement B wordt dus gesteund. Met amendement C wordt vanzelfsprekend 
akkoord gegaan. 
Bij motie I volgt de fractie de VVD die aangeeft dat er zonder overleg met omwonenden niet zomaar door 
de raad besloten kan worden om daar een gymzaal te bouwen. Dat is niet conform de gebruikelijke 
communicatielijnen. De fractie gaat ervan uit dat de motie wordt ingetrokken. 
 
De heer Polder komt terug op de reactie van wethouder Van Toornburg over de Wet Werk en Bijstand en 
de bijzondere bijstand en de mogelijkheden die daarin zijn opgenomen. De vraag van de NAP is om daarin 
ook actief te communiceren. Met betrekking tot amendement A meent hij dat er al jaren wordt gesproken 
over welke sport er moet komen op deze locatie. De gevraagde sport is niet te vinden en dus is de 
voorgestelde kostenverdeling niet realistisch meer. De fractie steunt dit amendement en vindt dat er moet 
worden gezocht naar andere mogelijkheden. De financiële afspraken met Barendrecht moeten niet langer 
leidend zijn. De fractie dankt het college voor het overnemen van amendement B en C. Met betrekking tot 
de eigen motie blijkt dat de gymzaal niet gebouwd kan worden in verband met de hoogspanningsleiding. 
Het is goed om te horen dat er binnenkort een integraal huisvestingsplan komt en dat het college staat 
achter het vrij spelen van de gymzaal voor de B.C.V.A. De NAP wil de motie handhaven in aangepaste 
vorm. De tekst ´in 2010 een nieuwe gymzaal in Poortugaal te laten realiseren op de locatie van de 
voormalige kantine van PSV t.b.v. het gebruik door scholen en diverse sporters´ moet worden vervangen 
door ‘na realisatie van een nieuwe gymzaal/sporthal in Poortugaal in 2010-2011 het beheer van de huidige 
gymzaal over te dragen aan de B.C.V.A.’. 
 
De heer De Jongh dankt het college voor de beantwoording en ziet de actieplannen tegemoet. Het CDA 
steunt het amendement A niet, omdat dit onderwerp op 11 januari 2010 in de carrousel wordt besproken. 
Van vertraging is dus geen sprake. De amendementen B en C worden gesteund. De motie I met 
aanpassing wordt niet gesteund, omdat de consequenties niet kunnen worden overzien. Wel wil de fractie 
verder meepraten om snel tot een oplossing voor de vereniging te komen. 
 
De heer Van Wolfswinkel is benieuwd hoe de voorstellen voor de carrousel van 11 januari a.s. eruit zien. 
In de eerste termijn is gesproken over het belang van sport binnen de gemeente. Bij de realisatie van 
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Portland is afgesproken dat er op elk eiland een speelveld zou komen. Dat is helaas niet gelukt. De 
buitenruimte in Portland ziet er anders uit dan in eerste instantie was gedacht. 
Bij de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Barendrecht moeten in overweging worden genomen 
dat Albrandswaard ook heeft meebetaald aan V.V. Smitshoek (25%) en aan het zwembad. Nu er al jaren 
geen besluit is genomen over de 6 ha grond ziet de fractie het amendement als een aanmoediging om de 
bakens te verzetten. Zij willen de bewoners van Albrandswaard en met name die van Portland een 
alternatief bieden om te kijken of daar ook op die ruimte een sportvereniging kan komen. Het amendement 
moet gezien worden als een aanmoediging en de fractie blijft het zeker steunen. De amendementen B en 
C worden door de fractie gesteund. De motie I wordt niet gesteund, omdat er eerst met de bewoners van 
de Kasteeltuin moet worden overlegd. 
 
De voorzitter vraagt de wethouder Van Praag of de wijziging van de tekst van motie I nog verandering met 
zich meebrengt. 
 
De heer Van Praag is het eens met het raadslid dat het wijs is de motie binnen het integraal 
huisvestingsplan te beoordelen. Hoewel de motie een sympathiek voorstel is, moet hierop op voorhand 
niet worden vastgelegd. 
 
De voorzitter vraagt of de fractie EVA de amendementen A en B in stemming wil brengen. 
 
Mevrouw Rombout begrijpt dat alle coalitiepartijen amendement A niet zullen steunen en dat verbaast 
haar. Het houdt alle deuren open voor het behandelden in de carrousel. Onduidelijk is waarom het 
amendement geen steun krijgt voor het verkennen van mogelijkheden. Dat is jammer, omdat het moet 
worden gezien als een aansporing om de uiterste best te doen om een buitensportgebied te realiseren 
nabij Portland. Zij blijft voor het in stemming brengen van amendement A. 
 
De voorzitter vraagt of de NAP de motie I in stemming wil brengen. 
 
De heer Polder laat de aangepaste versie in stemming brengen. 
 
De heer Van der Graaff meent dat hij nog geen gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over de 
gewijzigde motie en laat vervolgens weten nog steeds tegen de motie te zijn. De fractie is voor een 
integrale afweging en door in te stemmen met deze motie, is dat niet mogelijk. 
 
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van amendement A. 
Hij concludeert 2 keer NAP, 4 keer EVA en 1 keer CU/SGP voor en 2 keer CDA, 2 keer PvdA, 4 keer VVD 
tegen. Amendement A is hiermee in meerderheid verworpen. 
 
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van amendement B. 
Hij concludeert dat het amendement unaniem is aangenomen. 
 
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van amendement C. 
Hij concludeert dat het amendement unaniem is aangenomen. 
  
De voorzitter gaat over tot de besluitvorming van voorstel Sport en Bewegen besluit 67003. 
Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 
De voorzitter brengt motie I na wijziging in stemming. 
Hij concludeert 4 keer EVA en 2 keer NAP voor en 1 keer CU/SGP, 2 keer CDA, 2 keer PvdA en 4 keer 
VVD tegen. Motie I is hiermee in meerderheid verworpen. 
 
De voorzitter geeft alvorens de vergadering af te sluiten het woord aan de heer Van Wolfswinkel. 
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De heer Van Wolfswinkel verzoekt de beide bodes naar voren te komen, waarop de dames verschijnen. 
Hij spreekt namens de raad zijn excuses uit voor al die lange avonden  waarbij de bodes elke keer weer 
voor de raad klaar stonden. Dit excuus wordt bijgezet door een klein bewijs van dank voor alle goede 
zaken die de bodes altijd doen. Hierna overhandigt hij namens de raad bloemen. Dat wordt gevolgd door 
een applaus van de raad. 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst ieder een fijne kerst en een voorspoedig 
2010 toe. Hij waarschuwt voor de gladheid bij het verlaten van het pand en hoopt iedereen op de 
nieuwjaarsreceptie op 4 januari a.s. te zien. Hierna sluit hij de vergadering af om 22.30 uur. 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
op 25 januari 2010 

 
De voorzitter,                            de griffier, 

 
 
 
 
 
    Dhr. mr. H.M. Bergmann     Dhr.  
 


