
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig De heer R. Moret (voorzitter); 
De heer W.H. Noordzij (secretaris); 
Mevrouw V.H. Spruit (wethouder); 
De heren R. de Jongh en J.A. Spierings (CDA); 
De heren J. van Wolfswinkel en H. Visser (CU/SGP); 
De heren B.G. Euser en A.A. Kweekel (EVA); 
De heren R. Polder en H. Ender (NAP); 
De heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
De heer M.C.C. Goedknegt en mevrouw S.M. Remijn-Korteweg (VVD); 
De heren S. de Graaf, R. Roos (extern adviseurs) en Blijderveen (BMC). 

Ons kenmerk Initiatiefvoorstel fractie EVA m.b.t. NEMA/CAI   
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Initiatiefvoorstel fractie EVA m.b.t. NEMA/CAI 
De heer Van der Graaff geeft aan dat de raad heeft besloten om een traject in te gaan. Hij geeft aan 
dat met dit verhaal het raadsbesluit gefrustreerd wordt. Hij kan geen waarde oordeel geven zonder  
standpunt van het college. Hij blijft moeite houden met het doorkruisen van beleid door dit soort 
voorstellen. 
De heer Van Wolfswinkel sluit zich bij de heer Van der Graaff. 
De heer Spierings vindt dat het recht van initiatief overeind gehouden moet worden gehouden zeker 
als er een positieve wending gegeven wordt; ook bij eerder genomen besluiten. Hij vindt de 
beantwoording van het college  belangrijk op dit stuk. Hij wacht op de reactie van het college. Hij 
vindt het initiatiefvoorstel procesmatig juist. 
De heer Goedknegt vraagt of er over 3 jaar geen analoge aansluiting meer is zonder digitale 
ontvanger en of de komende 2 jaar alle straten opengaan voor de aanleg van een glasvezelkabel. Hij 
sluit zich ook aan bij de heren Van der Graaff en Van Wolfswinkel. 
De heer Blijderveen geeft aan dat de businesscase afwijkt met het model van het college. Het 
basisverschil is binnen korte termijn verglazen binnen deze gemeente. Er zijn nu 4.000 huizen in 
Albrandswaard voorbereid op verglazing. De burger kan om glasvezel vragen en kan dat dan ook 
krijgen weliswaar tegen betaling van de investeringskosten. Dat is niet in alle gevallen € 800,- omdat 
er al voorbereidingen zijn geweest. NEMA wil gefaseerd overgaan op glas op verzoek van de burger. 
Ook is er nog steeds een combinatie van koper en glas mogelijk. De investering kunnen gedekt 
worden uit de kosten die de klant betaald. Hij geeft aan dat er in de Elsevier van januari 2010 een 
stuk staat over de dilemma’s van verglazing. 
De heer de Graaf geeft aan dat erin Krimpen a/d IJssel positief reacties zijn. Vanaf 10 oktober a.s. 
zijn voor de analoge aansluitingen in Albrandswaard scart-decoders nodig voor ontvangst.  
De heer Euser stelt voor om dit punt te agenderen op raadsvergadering van 25 januari a.s.. 
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De Voorzitter geeft aan dat dit punt als debat wordt geagendeerd voor de vergadering van 25 januari 
a.s. 
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 

 


