
  blad 1 van 16  

.  
 
 
                   
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en stelt de agenda vast. Hij geeft aan de raad compleet aanwezig 
is en meld dat er geen sprekers zich hebben aangemeld voor het spreekrecht. Vervolgens vraagt hij af hij 
de raadsagenda mag vaststellen. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat hij in het presidium het gehad heeft over de vertrouwelijke stukken die 
de raad in de afgelopen tijd heeft zien langskomen. Hij meldt dat hij een agenda punt wil toevoegen. Dat 
over het bedenken van een modus om met de inhoud van de vertrouwelijke stukken om te gaan. Hij geeft 
aan dat er daarover een raadsbesluit is voorbereid door de griffie.  
 
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 11 wordt. 

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan dat er geen sprekers zich hebben aangemeld. 
 

3. Het vragen ½ uur 
De voorzitter vraagt de heer Van Meijbeek om zijn vragen namens de VVD te stellen. 
In het algemeen dagblad van 8 september 2010 en in het NOS journaal van 8 september wordt 
aangegeven dat de TBS klinieken vergevorderde plannen hebben om hun patiënten veel eerder dan nu 
met verlof te sturen. Een uitgelekte vertrouwelijke notitie geeft aan dat ze naar 18 maanden al naar buiten 
mogen. En na 2 en half jaar in aanmerking komen voor onbegeleid verlof. Deze voorgestelde ontwikkeling 
gaat lijn recht in tegen de ingezette lijn naar diverse incidenten. Waaronder ook in onze directe omgeving 
waarbij tbs’ers met verlof betrokken waren. Hoewel het duidelijk is dat het ook dan gaat om individuele 
afwegingen gaat, voor elke verlof en anders dan in het verleden toestemming van het ministerie van 
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justitie noodzakelijk is betekent het voor de gemeente dat er mogelijk meer en eerder verloven gaan 
komen.  
Zijn fractie heeft daar de volgende vragen over; 
1. Bent u geïnformeerd over deze voornemens? 
2. Is er met u gezien u verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid overleg gevoerd over 

deze voornemens? 
3. Is de lokale driehoek als geheel, de burgemeester, officier van Justitie en bureau chef politie 

geïnformeerd en betrokken bij deze voornemens? 
4.  Zijn de vorderende inwoners geïnformeerd als dat voornemen tot een nieuwe beleidslijn wordt 

verheven? 
5. Klopt het dat onbegeleid verlof daadwerkelijk aan de poort begint? 
6. Welke voor consequentie voorziet u als dit voornemen daadwerkelijk doorgaat? 
7. Is er dan sprake van verhoging van risico’s voor omgeving ten opzichte van het huidige verlofbeleid? 
8. Welke maatregelen zullen dan worden getroffen? 
9. Wordt u of de politie geïnformeerd als er dergelijke verlof aanvangt? 
 
De voorzitter beantwoordt de vragen van de heer Van Meijbeek. Hij geeft aan dat hij niet is geïnformeerd 
over de voornemens. Hij meldt wel dat de gemeente overleg heeft gehad met de tbs-kliniek om een aantal 
vragen door hen te laten beantwoorden. Voor zover zij hebben kunnen vertellen gaat dat het om 
beleidsvisie van de gemeenschappelijke tbs-klinieken in Nederland. Zij hebben een aantal verbeterpunten 
meegegeven en hebben deze aangeboden aan de minister van Justitie met het verzoek om de komende 
tijd daarover te praten om te kijken of de verbeterpunten kunnen iets bijdrage rond om de discussie van 
patiënten in tbs-kliniek. Hij meldt dat er hiervoor geen ander overleg heeft plaats gevonden. Wel is er een 
4-hoeksoverleg geweest waar afgesproken is dat in het eerst volgende overleg de voorgenomen 
beleidsvisie ter tafel komt. Hij geeft aan dat in dit 4 hoeksoverleg de volgende leden zitten: voorzitter van 
Hoogvliet, hulp officier van Justitie, directeur van de tbs-kliniek de Kijvelanden en hij zelf. Of bewoners 
geïnformeerd worden?. Hij geeft aan dat deze op dit moment nog niet worden geïnformeerd. Hij meldt dat 
het tbs-kliniek heeft gezegd dat op het moment dat de minister of het kabinet daar mogelijk zo mee 
instemmen, dan zullen zij dat ook eerder in het bewonerscommissie bespreken en daarna zal het in 
bredere zin althans voor deze gemeente verder worden opgepakt. Onbegeleid verlof begint daadwerkelijk 
aan de poort. Hij geeft aan dat er jaren terug is afgesproken met de kliniek in Poortugaal dat er geen verlof 
wordt opgenomen in de gemeente. Dit was één van de voorwaarde die in afspraak door zijn voorgangster 
gemaakt was met de tbs-kliniek. M.b.t. verhoging van risico’s meldt hij dat er eerst afgewacht moet worden 
op dat wat het kabinet daarover vindt. Hij geeft aan dat hij hierover op een later moment met de raad 
gedachtes wilt uitwisselen. Wij worden niet geïnformeerd als er dergelijke verlof aanvangt, Hij meldt dat 
het een afweging is van de kliniek zelf wanneer zij iemand op verlof sturen. Justitie heeft daar nog wel wat 
voorwaarde aangesteld.  
 
De heer Van Meijbeek geeft aan dat de beantwoording niet leidt tot verder vragen. Hij doet wel een 
beroep op de burgemeester om op het moment dat er ontwikkeling plaats vinden de raad te informeren.  
 
De voorzitter vraagt vervolgens de heer Goedknegt om zijn vragen namens de VVD te stellen. 
Bij het lezen van het de meerjarenbegroting 2011-2014 is de schrik mij om het hart geslagen bij het lezen 
van de passage op pagina 82. 
-quote- Nadat in 2010 het voorbereidingskrediet is goedgekeurd door de gemeenteraad is gestart met de 
verkenning van de mogelijkheden. Inmiddels is de boerderij Verhoeff aangeschaft en zal in de eerste helft 
van dit jaar gestart worden met de restauratie van buitenschil. –unquote-.  
Hij geeft aan dat hij hierover en memo heeft gehad dat deze tekst door sommigen verkeerd begrepen zou 
zijn. Hij voelt zich wel een beetje aangesproken. Hij ziet niet hoe hij dit niet verkeerd moet begrijpen en wil 
een toelichting.  
Op pagin 113 staat vervolgens voor deze aankoop en renovatie een bedrag van drie miljoen euro 
opgenomen.  
 
De VVD fractie vindt deze zaak zo ernstig dat zij niet kan wachten tot de begrotingsbehandeling om hier 
aan de wethouder Financiën de volgende vraag te stellen: 
 
Hoe is het mogelijk dat u voor drie miljoen gemeenschapsgeld verplichting bent aangegaan zonder dat de 
gemeenteraad is gekend in dit plan en daar geld beschikbaar voor heeft gesteld. 
 
De heer Euser geeft aan dat hij de teneur van de vraag goed kan voorstellen. Het stuk moet anders 
gelezen worden dan dat er staat. Als het goed ligt er een notitie op het bureau van de raadsleden. Hij 
meldt dat er inderdaad het voornemen was om drie miljoen op de investeringsbegroting te zetten, maar er 
zit ook een overzicht bij waarin het geel staat aangegeven wat er gedaan zal gaan worden na alle 
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bestudering van mogelijkheden en de onmogelijkheden op de gemeentebegroting. De drie miljoen van de 
boerderij zijn daar geschrapt. Hij geeft aan dat er op dit moment geen bedrag in de meerjarenbegroting op 
genomen. De tekst is volgens hem lichtelijk verwarrend. Er is niet anders geprobeerd hebben om vanuit 
de context van 2011 wanneer 2010 tot het verleden behoort op te schrijven. Dit heeft tot verwarring 
geleidt. Hij meldt dat de feiten als volgt zijn, dat erop dit moment de gemeente in overleg is over de 
aankoop van de boerderij, natuurlijk ondervoorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad zoals 
gebruikelijke in dit soort trajecten.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat wanneer hij de begroting anders moet lezen dan dat het er staat dan 
kan hij net zo goed stoppen met lezen. Hij begrijpt dat de wethouder in overleg is om het pand aan te 
kopen. Het primaat van financiering ligt bij de raad ligt, maar ook het primaat van beleid ligt bij de raad. 
Het zou leuk zijn als de raad op enig moment gekend wordt in dit soort projecten. Kan de wethouder hem 
kan garanderen dat hij (de wethouder) geen verplichtingen aangaat en geen stappen onderneemt in dit 
proces voordat hij van de raad een akkoord heeft op dit project.  
 
De heer Euser dacht dat zijn beantwoording duidelijk was als het gaat om de primaat van de raad over de 
financiële middelen van deze gemeente. Het zou heel dom zijn als het college verplichtingen aangaat 
zonder toestemming van de raad te hebben. In december komt een voorstel naar de raad en dit behelst 
de zaken die hij zonet heeft aangegeven.  
 
De heer Goedknegt meldt dat zijn vraag niet is beantwoord. De raad stelt het beleid en kaders vastvoor de 
gemeente. Op welke moment wordt door deze raad gezegd dat wij dit soort projecten gaan doen. Er komt 
straks een besluit ter tafel komt voor drie miljoen en dan moet de raad aan het eind van het proces pas 
aangeven laten we doen of nee, dat lijkt ons niks. Dat is verspilling van capaciteit van ambtenaren, 
verspilling van geld. Hij vraagt zich af op welke moment deze raad nu eens een keer aan de voorkant 
wordt betrokken.  
 
De heer Euser meent toch dat als het gaat om de boerderij Verhoeff dat dat al heel lang al in de raad 
speelt. En dat het ook de wens is van de raad om de situatie die zich nu ontvouwd op deze plek om daar 
wat aan te doen. Hij meldt dat de huidige coalitie en dit college hebben het voornemen om daar iets aan te 
doen. Wij gaan het over het College Uitvoeringsprogramma hebben. Zijn collega wethouder zal graag nog 
over dit onderwerp in debat willen.  
 
De heer Goedknegt vraagt of de wethouder zich baseert op een niet vastgesteld stuk in deze raad om het 
beleid uit te rollen. Hij kan zich niet herinneren dat er een raadsbesluit omtrent dit punt is. Hij kan zich niet 
voorstellen dat deze raad op dit moment in een dergelijke financiële situatie drie miljoen 
gemeenschapsgeld wil gaan investeren om een situatie als deze op te lossen.  
 
De heer Euser geeft aan dat hij met een zodanig voorstel komt dat ook de VVD-fractie zich straks kan 
vinden.  
 
De heer Van Wolfswinkel: we hebben met de situatie te maken dat er gewild of ongewild een zin in de 
begroting gekomen is om de raad alert te maken op het feit dat boerderij Verhoeff aangekocht wordt. 
Waarom is die zin erin gekomen? Is het willens en wetens? Vervolgens wil hij weten welke beleidslijn er 
gevolgd wordt om boerderij Verhoeff aan te kopen.  
 
De heer Euser als het gaat om de aankoop van het boerderij Verhoeff dat is het iets wat generaties 
raadsleden voor ons al wilden, namelijk het behouden van het monumentale pand. Hij denkt dat hij de 
raad moet vragen om het college en de portefeuillehouder de ruimte te geven om met het sluitend plan 
naar de raad te komen. Hij denkt dan dat het een plan wordt dat zoveel draagvlak bij de raad oplevert, dat 
de raad blij is dat deze stap is gezet.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij dan het kies zou vinden als dit vanavond op de agenda zou 
staan. Hij vindt dat het niet goed gaat, het schaadt zijn vertrouwen. 
 
De heer Polder heeft van mensen op straat gehoord dat de gemeente de boerderij heeft aangekocht. Hij 
heeft de passage heeft opgezocht en is daarvan geschrokken. Ten eerste omdat erin de tijd van 
bezuinigingen lastig drie miljoen kan gaan uitgeven aan de eigenaar die 100 jaar zijn boerderij versloft. 
Ten tweede dat de raad daar niks van weet. Het wordt hier deels gecorrigeerd, maar heeft er nog geen 
goed gevoel over. Hij zou graag een uitreksel willen van het kadaster van de eigendomssituatie per 1 
december 2010, zodat deze meegenomen kan worden in de kredietaanvraag.  
 
De heer Euser zegt dit uitreksel toe. 
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4. Vaststelling verslagen 

 
De verslagen van de raadsvergaderingen 28/06/2010: worden unaniem vastgesteld. 
De verslagen van de carrousels 06/09/2010 en 13/09/2010 worden unaniem vastgesteld. 
 

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

 
De voorzitter stelt de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

6. Benoeming raadsgriffier Albrandswaard 
 De heer Van Meijbeek licht het proces kort toe.  

De voorzitter concludeert, dat de raad hiermee instemt. De raad besluit mevrouw R. van der Tempel per 1 
januari 2011 te benoemen als raadsgriffier van Albrandswaard.  
 
De voorzitter schorst de vergadering om iedereen in de gelegenheid te stellen mevrouw Van der Tempel 
te feliciteren. 

  
 De voorzitter heropent de vergadering.  
 
7. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat er behoefte is bij de heer Goedknegt tot het afgeven van een stemverklaring. 
  
 De heer Goedknegt wil namens zijn VVD-fractie een stemverklaring afleggen over de ontwikkeling 

Klepperwei. Tijdens de carrousel zijn zorgen geuit over het proces tot nu toe. De VVD erkent wel dat er in 
dergelijke processen een keer een besluit genomen moet worden door de raad om de voortgang in een 
proces te behouden. De VVD-fractie vindt dat gezien de tekst in de carrousel zonder inzicht te hebben in 
de financiële gevolgen wat te ver gaan en wil een aantal voorbehouden maken daarop. De samenvoeging 
van Klepperwei en Wegwijzer waar dit eigenlijk om draait wil de VVD laten afhangen van een drietal 
voorwaarden: 
1. De toekomstverwachtingen van de school op basis van de leerlingen prognoses. 
2. De wensen van de school en de Klepperwei en de synergie die daarin te vinden is. 
3. De financiële gevolgen van samenvoegen of niet.  

 Deze drie punten zullen bij een finale afweging of er wel of niet een gecombineerde ontwikkeling daar 
plaatsvindt op een later moment wat de VVD betreft genomen worden. Tot slot geeft hij aan dat op dit 
moment de VVD voor het huidige voorstel stemt. 

 
8. Hamerstukken 

- Herbenoeming leden + voorzitter cie bezwaar en beroep (kamer II) 
- Bekrachtiging noodverordening 4 juli 2010 
- Wijziging leges verordening ivm invoering WABO per 1 oktober 2010 
- Instellen ereburgerschap gemeente Albrandswaard 
- Wijziging van de verordening Naamgeving en nummering (adressen) 
- Toestemming investeringskrediet voor reconstructie /renovatiewerken Stationstraat tussen de 

Dorpsdijk en Zwaardijk in Rhoon 
- Aanvraag verlenging zendtijd Radio Omroep Stichting Albrandswaard 
- Beslissingen op bezwaarschriften in het kader van de verlening van de gevestigde 

voorkeursrechten voor het gebied Buijtenland van Rhoon. 
- Ontwikkeling Klepperwei. 

 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 
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9. Debat op verzoek van alle fracties over het College Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 (CUP). 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Gardeitchik. De heer Gardeitchik geeft aan dat het stuk er al 
een hele tijd er is en dat het in een andere financiële situatie is opgemaakt dan er nu is. Hij vindt het 
jammer dat het nu pas besproken wordt. De gemeente zit nu in een moeilijke situatie en dat zou gevolgen 
kunnen hebben voor wat er kan. Daarom zal herijkingen op bepaalde punten nodig blijken achter af. De 
EVA heeft wel vertrouwen in dat het een proces is dat open en eerlijk op tafel zal komen. En dat de raad 
en het college op een verantwoorde wijze keuzes in kunnen en zullen maken. Het programma zelf. De 
EVA heeft in haar visie en ook in het verkiezingsprogramma drie belangrijke thema’s benoemd.  
1. Het verantwoord besturen met burgers. Dat betekent voor de EVA, dat er efficiënt omgegaan wordt 

met beschikbaar middelen en dat nieuwe plannen altijd getoetst worden op de financiële 
haalbaarheid. Burger moeten kunnen meedenken en meekunnen doen bij de beleidsbepaling en 
uitvoering. Niet na maar voordat er een besluit genomen wordt.  

De CUP geeft hiervoor een goede basis. Burgerparticipatie komt aanbod. De EVA heeft er vertrouwen in 
dat hiermee de betrokkenheid van burgers de waarde krijgt die het verdient. 
2. Het behouden van het dorpse karakter. EVA gaat voor het handhaven de menselijke maat. Dit houdt 

in het behoud van het dorpse karakter en het nadruk op kleinschaligheid. Zuinig zijn op monumentale 
panden, voldoende groen in de woonkernen en omgeving. Ook op dit punt geeft de CUP aan dat de 
ambitie die spreekt uit ‘Albrandswaard dorpen tussen groen en stad’ een inspirerende missie is dat 
vertaald wordt in actie in het programma.  

3. Het versterken van de lokale samenleving. Ook dit speerpunt versterkt zich in het programma. Zijn 
fractie zet zich in om het mogelijk te maken dat alle burgers er zo lang mogelijk kunnen blijven delen 
nemen in de samenleving. Hierbij gaat er speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen die daar bij 
ondersteuning nodig hebben, zowel fysiek als financieel. Ook burgers hebben hierbij een eigen 
verantwoordelijkheid. Wij moeten kunnen rekenen op goede maatschappelijke voorzieningen. 

Zijn fractie herkent de genoemde thema’s in belangrijke mate in het voorliggende college 
uitvoeringsprogramma. Hij meldt dat zij zien dat er in het programma nadrukkelijk aandacht is voor 
participatie en communicatie en het opstellen van een integraal visie voor deze gemeente. De ingezette 
weg voor participatie zal steeds belangrijker worden. De participatie delen gaan nu nog alleen of 
meepraten en meedenken. De huidige situatie zal ons dwingen om te kijken naar het betrekken van 
burgers bij het meewerken. De EVA denkt dat het aanboren van innovatieve en alternatieve geldstromen 
hierbij een belangrijke punt is. EVA is enthousiast over de voorgestelde uitbreiding van de digitale 
dienstverlening. Naast de interne digitalisering kan ook de digitale dienstverlening richting burgers nog 
een grote stap voorwaarts. Hij meldt dat zij blij zijn dat de CUP ook hiervoor de basis legt. Kortom de EVA 
herkent zich in het programma en heeft vertrouwen in het resultaat die het zal opleveren. En wensen het 
college heel veel succes bij het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma.  
 
De heer Polder geeft aan dat hij in het de carrousel een mooi boekje heeft genoemd. In de deze tussentijd 
is er niet zoveel gebeurd. Hij merkt op dat hij de CUP nog steeds weinig concreet vindt. Er zitten weinig 
concrete doelstelling, weinig meetbare doelstellingen. Dat begrijpt hij ook. In de tijd van crisis haalt zo’n 
CUP ook in. Hij denkt dat er een taak voor het college ligt om in 2011 wel de doelstelling concreet en 
meetbaar te maken. Hij vindt dat deze tijd het college gegund moet kunnen worden. Adviseert vervolgens 
het college om de kennis van burger te gebruiken om te komen tot die concrete uitvoering van plannen. Hij 
meldt dat hij nu het stuk voor kennis aanneemt, maar hoopt in 2011 meer concrete dingen te zien.  
 
De heer Van Wolfswinkel met elkaar komt het voor elkaar. Hij meldt dat erin de laatste carrousel 
vergadering kan er beter gesproken worden over wellicht komt het met elkaar wellicht voor elkaar.  De 
inhoud van de CUP is eigenlijk door het college zelf al achterhaald ook gezien de tijd. De ambities zijn 
hoog, niet echt concreet en de termijnen niet echt realistisch. Het vorige college van CDA, VVD en PvdA 
gaf een heel andere signaal af. In haar cup waren concrete doelstelling die ook grotendeels gehaald 
werden. Aangezien 2/3 van de partijen die toen aan het college delennamen nu ook weer deelnemen aan 
het college had de CU/SGP iets anders verwacht. Bij de begrotingsbehandeling zal de CU/SGP het over 
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het beleid meer inhoudelijk reageren. Hij geeft aan dat er tijdens de bestuurskrachtmeting is er 
geconstateerd dat burgerparticipatie, communicatie belangrijk is. En ook is er geconstateerd dat de raad 
zeer intern gericht is. Gezien de vragen in deze raadsvergadering over intern gericht zijn gaat het over een 
aankoop van een boerderij, welke door een interne verschrijving toevallig in de begroting is terecht 
gekomen. Maar dit staat niet op zich zelf. Wij zijn ook intern is gericht op de Albert Heijn dossier. Wij zijn 
hiermee intern meebezig geweest. Dat schept voor hem als raadslid niet echt veel vertrouwen. Dat hij 
jammer vindt want meestal heeft hij het gevoel dat hij positief kritisch tegen over een college 
werkprogramma zal staan. Dat staat hij ook, maar de eerste daden van dit college zijn dusdanig dat wij in 
dezelfde fout vallen waar het bestuurskrachtmeting het over heeft. Hij roept het college op om de 
komende maand voor de begroting transparant naar de raad te communiceren.  
 
Mevrouw Hek geeft aan dat in de CUP de ambitie van het college staat beschreven. Het is niet alleen een 
mooi boekje geworden, maar ook een programma waarin duidelijk aangegeven staat waar de prioriteiten 
van het college liggen. Uitgangspunt hierbij is om mensen met elkaar te verbinden. En dat is voor haar 
fractie iets wat hen zeer aanspreekt. Verder sluit de CUP aan bij het coalitiedocument. Het CDA vindt het 
een behoorlijk ambitieus uitvoeringsprogramma. Toch hebben zij een paar opmerkingen. Zoals zij in de 
carrouselvergadering aan hebben gegeven maakt het CDA zich zorgen over de planning van het 
programma. Kan alles wat erin het uitvoeringsprogramma staat, met name door de financiële situatie waar 
de gemeente nu in zit, binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd. Gelezen de stukken over de 
programmabegroting is het te snappen dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Maar dat is een 
discussie voor een later moment. De meeste activiteiten lopen tot het laatste kwartaal van 2011. Zij meent 
dat de raad er vanuit mag gaan het college door wil gaan met uitvoeren van hun taak. Waarom is er niet 
gekozen voor meer over de tijd gespreide activiteiten. Het college heeft toegezegd dat de CUP jaarlijks 
wordt geactualiseerd. Het CDA zou graag willen zien dat de raad vaker een update krijgen zodat de raad 
goed is in staat wordt gesteld om een vinger aan de pols te houden. Ook willen zij op tijd horen als de 
planning niet wordt gehaald. Kan het college dit toezeggen? Communicatie naar de raad: Haar fractie 
vindt dat zij vaak te laat geïnformeerd worden en daarbij niet alle informatie krijgen. Ook blijkt dat er soms 
informatie verstopt in de stukken staat. Voorbeeld hiervan zijn de vragen van de VVD aan het begin van 
de vergadering. Volgens haar fractie is het zo dat de raad goed geïnformeerd moet zijn om goed te 
functioneren. Het CDA vraagt het college om de raad te voorzien van volledige informatie en neem de 
raad mee in de processen die spelen. Alleen op deze manier kan het college en de raad zijn taken goed 
uitvoeren.  
 
De heer Van der Graaff kan zich vinden in heel veel de woorden van de vorige sprekers. Zelfs in de 
kritische woorden van hen die geen deel uitmaken coalitie, omdat ze allemaal ergens wel een punt 
hebben wat raak is. Natuurlijk is het een ambitieus stuk, maar dat mag ook. De PvdA is de verkiezing is 
gegaan met de slogan ‘eerlijk, helder en voortvarend’ dat hebben zij het vorige college ook meegegeven. 
Niet te lang blijven praten, maar dingen doen, besluiten nemen. Dit hebben zij ook in hun 
verkiezingscampagne naar voren gebracht en dat vindt zij ook terug in de CUP. Hoe realistisch de 
planningen zijn, is afhankelijk van de mogelijke die de gemeente krijgt, met name op de financieel vlak. De 
begroting die er nu is een grote mate een slag in de lucht, omdat bij het opstellen van deze begroting nog 
niet inzichtelijk was welke financiële consequenties er vanuit het Rijk op de gemeente zouden neerdalen. 
Als hij de geluiden van de aanstaande regering mag geloven is elk ambitieniveau wat je nu legt per 
definitie niet realistisch omdat niet bekend is wat voor bezuinigingen het kabinet over de gemeenten gaan 
uitstorten. Dat weerslag zal krijgen in deze gemeente. Hij geeft nogmaals aan dat de CUP een ambitieus 
programma vindt waarbij nadere prioritering nog moet plaatsvinden, gedwongen door die externe factoren. 
Hij ziet heel veel voortzetting van het beleid van het vorige college dat pleziert hen ook, omdat zij ook deel 
uitmaakte van de vorige coalitie. Hij mist de smart omschrijving van de beleiddoelstellingen. Begrijpt dat 
het niet op korte termijn te realiseren was, maar er is wel aangegeven het college wel te houden aan het 
op die manier beschrijven van de beleidsdoelstelling. Met die gegevens en het feit dat zij veel herkenen in 
datgene dat zij in hun verkiezingsprogramma en campagne naar voren hadden gebracht alsmede ook dat 
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wat er in het verleden hebben gedaan tot nu toe is de PvdA-fractie blij met het eerste product van het 
college en wensen het college heel veel succes bij verder uitwerking. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de VVD fractie na het lezen van het coalitiedocument nog in milde 
stemming was. Na het lezen van het CUP is de milde stemming van de VVD volledig verdwenen. Het stuk 
mist visie. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden 2010-2014 gaat er geen doelstelling of ambitie 
verder dan 2011. Voor zover het al visie genoemd mag worden, dan is het volgens hen wel een zeer 
beperkte visie. Hoe kan een college besturen op dergelijke korte termijnen? Dan onderbreekt er zoals 
eerdere sprekers al gezegd hebben enig realiteitzin in de tijdsplanning. Veel ambities zouden in de derde 
en vierde kwartaal van 2010 gehaald moeten zijn. Realistisch en tijdgebonden zijn 2 belangrijke 
onderdelen van het SMART- uitgangspunt, iets wat na een motie van EVA uitgangspunt zou moeten zijn 
van elk college stuk. Echter in dit stuk is dit geen enkele punt te ontdekken. Vervolgens wordt er 
aangegeven in het stuk dat er opnieuw uitgezocht gaat worden of het mogelijk is om een volwaardige 
school voor voortgezet onderwijs te bekostigen in een gemeente van 25.000 inwoners. En worden er 
zetten herhaald op de 6 ha in Portland waar het vorige college na het aanbieden van drie scenario’s aan 
de raad al begonnen was met het gespreken om dat stuk grond te ontwikkelen. Dus blijkbaar gaat dit 
project terug naar het begin. Zelfs bij de punt waarbij deze coalitie alle verwachtingen hooggespannen 
waren, de burgerparticipatie wordt weinig duidelijk in de CUP. Hij merkt op dat toch het speerpunt en het 
bestaansrecht van de EVA en daarmee van deze coalitie. Hij geeft aan dat zijn fractie geen vernieuwde 
inzichten heeft kunnen ontdekken en overigens ook niet in de notitie burgerparticipatie. De VVD –fractie 
constateert ook dat op het gebied van financiën ons een teleurstelling wacht. Er is geen inzicht gegeven 
hoe het college het financiële evenwicht voor deze gemeente denkt te bereiken in de komende jaren. Zelfs 
geen financiële paragraaf. Hij geeft aan om niet de middelennotitie te noemen, want dat is slechts een 
ongedekte en blanco cheque en die schrijft zijn fractie niet uit. Het is wel duidelijk dat het programma geld 
mag kosten. Hij noemt nogmaals de toenemende bestuurskosten door de 4e wethouder, de 3 miljoen 
belastinggeld die geïnvesteerd moest worden in boerderij Verhoeff en de slordige 9 miljoen 
gemeenschapsgeld die op basis van de oude raming het voortgezet onderwijs moet kosten. De VVD heeft 
verschillende leden van dit college horen zeggen dat het niet belangrijk is wat het kost, maar dat het gaat 
om wat het oplevert. Dit spreekt de VVD niet aan. Hij geeft aan dat Albrandswaard beter verdient. 
Albrandswaard verdient een college dat met realiteitszin en visie aan de slag gaat met ambities.  
 
De heer Euser er is waneer je de bijdrage van de raadsfracties hoort duidelijk een spanning tussen de ene 
kant de ambitie en de mogelijkheden en de tussen de korte termijn en de lange termijn, allemaal binnen 
de grenzen van vier jaar dat deze raadsperiode duurt. Voor wat betreft de doelstellingen en de diverse 
data zoals deze opgenomen zijn in het college uitvoeringsprogramma heeft het college een update 
toegezegd in de 2de tussenrapportage die eind van week 39 naar de griffie wordt gestuurd. Daarbij zit een 
overzicht van de verschillende zaken zoals het college die aanvankelijk heeft opgenomen en zoals dat het 
er nu uitziet. Dat betekent dat een aantal producten zoals die opgeleverd moeten worden in de derde en 
het vierde kwartaal enige mate uitgesteld zijn, maar vaak ook niet zo lang dat het niet voor eind 2011 tot 
een afronding kan komen. Hij hoopt dat de agendering van de raad het toelaat om deze stukken ook de 
tijd te geven om dit te behandelen, waarbij het college het begrip heeft dat de raad zich moet voorbereiden 
op een inhoudelijk debat. De uitwerkingen zijn deels verschoven naar nota’s die zijn toegezegd. Natuurlijk 
gaat het niet om nota’s, maar om het doen. De daden die de raad mag gaan verwachten nadat de raad 
diverse programma’s heeft vastgesteld en niet te vergeten de begroting dan pas volgende daden. Elke 
jaar, zo nodig en gelijktijdig met een tussenrapportage, zal het college de plannen en doelstellingen 
actualiseren. Hij voorspelt dat de concreetheid van de doelstelling die de raad niet nu kan ontdekken in 
het stuk dat die dan er zullen zijn. Dan is er ook goed zicht op de financiële mogelijkheden die de 
gemeente heeft. Maar dat neemt niet weg dat er een aantal zaken zijn die sowieso die moeten gebeuren 
met smalle of een royale beurs. Het college zal op het gebied van de samenleving, buurt en buitenruimte, 
ruimtelijke ordening een aantal slagen, moeten maken met de middelen die er zijn.  
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Mevrouw Rombout vindt het lastig om te reageren op haar portefeuille terwijl er in algemeen bewoording 
gesproken is. De heer Van Wolfwinkel bewoordde het zo dat de ambitie hoog is, maar dat hij positief 
kritisch is, dank hiervoor. Zij denkt dat de ambities niet hoog zijn, maar dat het allemaal werk is dat 
werkelijk gedaan moet worden. De zorgen over de planning die de CDA heeft deelt het college ook. Het is 
waar dat we dagelijks ingehaald wordt door de realiteit. Dat heeft soms te maken met het feit dat de 
organisatie smal is. Op het moment van uitval door ziekte liggen er dingen stil. Dat heeft voor haar als 
nieuwe wethouder te maken met het komen in een ritme dat je ziet dat een collegevergadering van 1x per 
week ook wel eens vertragend kan gaan werken om informatie naar de raad door een memo. Dat leidt er 
wel eens toe dat er een memo wel voorbereid wordt, maar tegen de tijd dat het door kan gaan eigenlijk al 
achterhaald is door nieuwe feiten en dan geactualiseerd moet worden. Dat is volgens haar een draai die 
zij zelf moet vinden en hoopt dat de raad hier geduld mee heeft. Dat de VVD visie mist vindt zij jammer. Zij 
denkt dat met een hele hoop onderdelen zeker binnen haar eigen portefeuille dat zij wel degelijk een visie 
heeft achter een aantal belangrijke onderwerpen, dat de raad niet uit de CUP leest ook niet uit het 
coalitiedocument. Zij hoopt dit in de komende tijd de raad duidelijk te maken en vertrouwt daarop. Er is op 
een detail ingegaan van haar portefeuille en dat is het voorgezet onderwijs. Het coalitiedocument is daar 
heel helder in. De heer Goedknegt schets een beeld dat het college nu al met 9 miljoen bezig is. Het 
college een onderzoek gaat doen waarvan er binnenkort een startnotitie naar de raad toekomt met daarin 
hoe er door het college is gedacht het aan te pakken. De stap en de fase dat door de heer Goedknegt is 
geschetst daar is het college er nog niet aan toe volgens haar. Dat zij het voortgezet onderwijs een heel 
belangrijke voorziening vindt voor deze gemeente dat staat buiten kijf. Dat is een stukje van haar eigen 
visie. Of dat haalbaar is moet gaan blijken uit diverse onderzoeken en de financiële realiteit.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat als u in één portefeuille tegen komt dat er voor een aantal planningen 
die eigenlijk zouden thuis horen in een uitvoeringsprogramma de woordjes nader te bepalen staan 
aangeven, dan is dat wel in de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Wonen. Dat zal de raad ook begrijpen 
hoe dat komt want dit is in hoge mate afhankelijk van ontwikkelende partijen die op een aantal plekken in 
onze gemeente en ook elders in het land volledig tot stilstaand zijn gekomen. Daarom juist is het 
belangrijk om als leeuw te blijven vechten voor de projecten die wij willen, om ook te blijven afmaken dat 
wat al loopt. Hij heeft begrepen dat de raad wilt dat de lijnen kort wil houden. Invloed wil uitoefenen op 
datgene waar het college mee bezig is. Hiervoor staat het college open voor. Het is belangrijk dat als het 
college verder wil komen juist in tijden van crisis dat dan ook de lijnen kort gehouden worden. En dat de 
raad en college elkaar goed weet te vinden. Dat is de ambitie die de heer Van Praag hierbij uitspreekt. 
Waar mist u wel visie? Hij geeft aan dat het is op een aantal punten als het gaat om echt richtinggevende 
uitspraken over waar moet het naartoe in Albrandswaard. Al eerder is aangeven als er iets nodig is dat we 
de toekomstvisie van Albrandswaard 2025 op gaan stellen, omdat een aantal van de keuzes die te maken 
zijn verder uitgewerkt moeten worden met de raad en bewoners en ondernemers van Albrandswaard. 
Waarna er ander zaken opgepakt kunnen worden, ook voor 2012 en verder. De toekomstvisie is daar heel 
cruciaal voor anders kom je er niet verder mee je blijft dan op ad hoc basis zaken uitwerken. Het huidige 
college en de vorige college hebben geconstateerd dat het noodzakelijk is om samen met de raad en de 
bevolking en ondernemers van Albrandswaard de dialoog aan te gaan waar je als gemeente wilt staan en 
op basis waarvan je keuzes en afwegingen maakt.  
 
Mevrouw Van Ginkel begrijpt dat de raad informatie belangrijk vindt. Zij zal de raad deze tijdig en 
transparant blijven geven. Ambitie geeft aan dat we bepaalde plannen in dit jaar en komend jaar willen 
verwezenlijken. Daar zou alleen als stoorzender het gebrek aan geld of de druk op de budgetten iets aan 
kunnen veranderen. Als de tijdslijn niet gehaald wordt wil zij de raad daarover terugkoppelen. Heel gericht 
zijn er opmerkingen gemaakt over boerderij Verhoeff. Haar intentie is om in ieder geval in het 4de kwartaal 
een toekomstplan te presenteren gericht op boerderij Verhoeff en behoud daarvan. Natuurlijk komt zij 
hierover met de raad te praten en kan er gedebatteerd worden. Ten aanzien van de 6ha staat erin de CUP 
beschreven dat er door het college uitvoering gegeven gaat worden aan het raadsbesluit van december 
2009. Wellicht komen hier een aantal ideeën van VVD weer terug met een aantal actie, nl. drie scenario’s 
voorleggen aan de raad en het vaststellen van de grondexploitatie.  
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De heer Goedknegt vraagt zich af of deze stap al niet genomen is in februari. Nu worden er weer drie 
scenario’s gepresenteerd. 
Mevrouw Van Ginkel antwoordt dat de scenario’s die gepresenteerd worden een uitwerking zijn van de 
scenario’s die al gepresenteerd zijn. Deze zijn niet door de raad gezien. Zij vraagt de raad om enig geduld 
zodat we het er verder met elkaar over kunnen hebben. 
 
De heer Van Wolfswinkel merkt op dat het zijn fractie nog positief kritisch is. Het is niet gebruikelijk dat zij 
dit zeggen omdat ze normaliter omdat altijd naar zo een CUP kijken, maar wat zij meegemaakt hebben 
afgelopen maanden en wat er vanavond weer meemaken versterkt het vertrouwen naar het college niet. 
Hij hoop dat het college zijn woorden ten harte neemt. Dat ze echt gaan proberen de raad mee te nemen 
in de besluitvormingsprocessen en niet dingen loopt te verdoezelen. Wat daar is absoluut geen behoefte 
aan.  
 
De heer Van der Graaff reageert op de woorden van de heer Van Wolfswinkel waar hij enigszins wel 
gevoel bij heeft. Datgene wat bij de bestuurskrachtmeting is geconstateerd is niet alleen het probleem van 
het college. De interne gerichtheid raakt ook de raad zelf. Hij is van mening dat de raad hier zelf ook wat 
aan zal gaan moeten doen.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat hij best wil wachten op daden. Herijken regelmatig lijkt een beetje 
synoniem te worden voor vooruitschuiven. Hij hoopt niet dat dat de bedoeling is. Hij denkt niet dat de raad 
te snel loopt maar dat er juist gekeken moeten kijken naar de lange termijn ambities en hoeveel geld we 
willen investeren in bepaalde zaken. Daarover sprekend begrijpt hij de toekomst visie van Albrandswaard 
eind 2012 pas klaar zal zijn. Dat houdt in dat we er in de voorjaarsnota 2013 en begroting 2013-2014 er 
iets aan hebben. Hij hoopt dat hier de ambities wat dichterbij liggen, anders wordt het wel heel lang 
wachten op daden.  
 
De heer Gardeitchik vindt het verbazingwekkend dat de visie gekoppeld wordt aan de tijdlijn in CUP. Visie 
gaat inderdaad wat verder. Hij zou blij zijn met het feit dat wij als raad een gedragen brede visie voor onze 
gemeente hebben. Het koppelen van allerlei bedragen aan zaken die over tafel komen ook daar was hij 
verbaasd over. Volgens hem zijn een aantal zaken al afgehandeld, die nu weer voorbij komen.  
 
De heer Goedknegt neemt aan dat bedragen die opgenomen zijn in de begroting niet zomaar uit lucht zijn 
komen vallen. De drie miljoen zal ergens een keer betaald moet gaan worden voor die boerderij als het zo 
is dat er in een begroting bedragen zomaar uit de lucht gegrepen worden dat er dan weer met ander ogen 
naar het stuk wordt gekeken. Hij is het eens met dat er heel veel tijd uitgetrokken moet worden om tot een 
strategische visie te komen. Maar het moet niet zo zijn dat er gewacht moet worden tot eind 2012 voordat 
eindelijk beleid geschreven kan gaan worden. 
 
De heer Gardeitchik het is volgens hem niet gezegd dat er met z’n allen op gewacht moet worden. Maar 
volgens hem is door de heer Goedknegt zelf het begrip visie en ambitie gekoppeld aan allerlei feiten die 
genoemd werden.   
 
De heer Euser merkt op dat hij duidelijk heeft gemaakt aan de fractie van de VVD dat de drie miljoen in de 
investeringsbegroting stond en dat stond niet alleen voor de aankoop van een boerderij maar voor een 
totaal ontwikkeling en dat ze ook uit de lijst zijn geschrapt, maar het is blijkbaar niet geland. Herijken is 
geen vooruitschuiven. De omstandigheden veranderen en er moet gekeken worden of de gemeente nog 
steeds op koers is. Het college is niet aan het onderzoeken om te onderzoeken. Het college is aan het 
onderzoeken om de verstandige dingen te doen die passen binnen de visie die er nu ligt maar straks 
verder wordt uitgewerkt in samenwerking met de raad en de burgers. Een visie die in het derde kwartaal 
dus net na de zomer van 2011 klaar is maar die vervolgens allerlei uitwerkingen krijgt onder ander in 
structuurvisie en daar is wat tijd voor nodig.  
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De voorzitter concludeert dat dit stuk voor kennisgeving wordt aangenomen.  
 
10. Debat op verzoek van alle fracties over de nota “Beleidsnotitie Burgerparticipatie Albrandswaard”. 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Wolfwinkel. De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het bij 

betrekken van burgers bij beleid is niet nieuw. Volgens zijn fractie moet burgerparticipatie voldoen aan: 
 - burgers moeten de indruk hebben dat zij echt mee kunnen praten. 
 - burgers moeten duidelijk gemaakt worden dat belangenverstrengeling niet kan. 
 Inspraak is ander dan burgerparticipatie. Het is aan te bevelen dat burgers die meedoen aan 

burgerparticipatie niet op de kieslijst van plaatselijke politieke partijen in de raad staan. Deze burgers 
kunnen doormiddel van hun vertegenwoordiger in de raad aan bod komen. Het moet voor burgers duidelijk 
zijn wat er met de betrokkenheid van deze burgers gebeurt. Hij geeft aan dat burgerparticipatie een 
organische proces is waarbij de verantwoordelijkheden van een ieder vooraf duidelijk moet zijn. Hij geeft 
aan dat raad er wat voorzichtig is met de burgerparticipatie. Wanneer blijkt dat door het aannemen van de 
voorliggende nota er extra financiële middelen noodzakelijk zijn zal de mate van burgerparticipatie door de 
raad en college heroverwogen worden.  

 
 Mevrouw Hek het CDA vindt burgerparticipatie belangrijk. Niet alleen om draagvlak te creëren of sociale 

cohesie, maar om beter beleid te maken. Er moet voor gewaakt worden dat we iets aan burgerparticipatie 
willen doen met daarbij de gedacht dat het ons geld kan besparen omdat er bepaalde zaken aan burgers 
kan worden uitbesteden. Dat zal een uitwerking van een onderwerp kunnen zijn, maar dat mag niet de 
hoofdreden zijn waarom burgerparticipatie wordt ingezet. Haar fractie vindt het ook belangrijk dat niet er 
niet ad hoc en af en toe gebruik wordt gemaakt van burgerparticipatie. Maar dat er gekeken wordt bij 
iedere beleidsvorming hoe en er op welke wijze er burgers erbij betrokken kunnen worden.  Daarom is het 
goed dat er een beleidsnotitie is geschreven, waarin is beschreven in welke situatie de gemeente burgers 
wil betrekken en hoe daar toe te komen. Het CDA ziet het als een eerste aanzet in het traject van 
burgerparticipatie. Zij pleiten er wel voor dat erbij iedere onderwerp actief gekeken wordt naar de 
geschiktheid voor burgerparticipatie in plaats van passieve beoordeling in de bijlage. Zij geeft aan dat de 
notitie nog niet erg concreet. Het vormt alleen het kader. Daarom ziet haar fractie uit startnotities voor de 
verschillende onderwerpen waarin het niveau van participatie aangegeven, de momenten en de 
instrumenten. Het aandachtspunt bij dezen is dat het belang van de inwoners van Albrandswaard hierin 
steeds centraal staat.  

 
 De heer van der Graaff burgerparticipatie is een van de kernpunten geweest bij de onderhandeling van dit 

college. Het is een lastig en weerbarstige onderwerp in die zin dat als je er in algemeenheid iets over 
willen dat het heel erg lang in algemeenheid blijft hangen. Op het moment dat er in details gesproken 
wordt je in de voorbeelden sfeer terecht komt. En dat is ook de reden dat burgerparticipatie niet heel 
uitgebreid beschreven staat in het coalitie document. Maar via een notitie dat later in de raad wordt 
vastgesteld. En concrete uitvoeringsvoorstellen zouden dan later ingevuld moeten worden. Dat het weinig 
concreet is uitgewerkt in het coalitie programma doet niets af aan het belang waar de PvdA eraan 
aanhecht. De Rekenkamer heeft het ook al geconstateerd in het rapport dat door hen is geschreven over 
burgerparticipatie. Het vorige college is er al mee begonnen en dat wordt ook voorgezet. Een aantal van 
die trajecten zijn ook als voorbeeld genoemd van hoe het zou moet en zou kunnen. De PvdA is blij met de 
notitie niet zo zeer omdat zij weten wat er gedaan gaat worden. Maar wel weten wat er bedoeld wordt met 
elkaar. Hij geeft aan dat hij al eerder dit genoemd heeft in de carrousel vergadering. Er wordt afgesproken 
welke taal er gesproken wordt. Het wordt duidelijk wat er wordt verstaan onder de begrippen, want het is 
niet erg concreet. Dat is meer een constatering dan een kritiekpunt, want zodra het concreter wordt, wordt 
het voorbeelden sfeer en dan kan je veel beter per onderwerp waarin burgerparticipatie ingezet wordt het 
proces gaan beschrijven want dan wordt ook het onderwerp waar het toe dient voordoende recht. Hij heeft 
dan ook wat geworsteld met het raadsbesluit wat voorligt, omdat het toch een het een beetje in de midden 
liet hangen van wat er nou precies met die notitie wordt beoogd. Instemmen met iets wat niet erg concreet 
is uitgewerkt maar meer een proces beschrijft dan een daadwerkelijk te bereiken doel. Startnotities die we 
graag willen zien waarin per onderwerp aan het begin beschreven staat niet alleen hoe er 
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gecommuniceerd wordt en welk doel en met welke middelen en welk tijdbestek en wanneer er 
teruggekoppeld naar burgers en naar de raad, die zijn belangrijk. Dat is de concrete invulling van de 
paragraaf communicatie/participatie. En dat is ook de concrete invulling van de ambitie die raad op veel 
beleidsterreinen met elkaar gaan afspreken. Hij heeft gevraagd dit op te nemen in het besluit. Het college 
heeft dit gepoogd in de overwegingen. Hij vindt echter dat overwegingen niet bij het besluit horen. Daarom 
heeft de heer Van der Graaff een amendement waarin dit geformuleerd staat. De kern van het 
amendement is dat onder het besluitgedeelte ook de startnotities zijn terecht gekomen. Vervolgens meldt 
hij dat er in de notitie staat dat er 2 pilots zijn beschreven die men gaat starten om te oefenen met de wijze 
van participatie zoals die in nota’s zijn omschreven. 1 van de pilots is de integrale visie Albrandswaard 
2025. Dat is volgens hem een goed voorbeeld om te beginnen met een startnotitie om daarmee naar 
buiten toe duidelijk te maken we het ook serieus menen. Die startnotitie met een tijdspad is ook in het 
amendement verwoord om de voortvarendheid te onderstrepen. Tot slot hoopt hij daarmee de positie en 
het inkaderen van deze beleidsnotitie dusdanig is dat we er in het vervolg van het trajecten mee kunnen 
doen wat er mee beoogd is.  
 
De voorzitter geeft aan dat het amendement de letter A krijgt.  
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 Mevrouw Spruit geeft aan dat de notitie die voorligt de VVD een beetje tegenvalt. De notitie biedt weinig 

nieuws, is weinig concreet en in de behandeling in de carrousel is er naar voren gekomen dat er ruimte is 
voor verschillende interpretaties. In die zin deelt de VVD niet de mening van de heer Van der Graaff dat er 
nu duidelijk op papier staat wat er bedoeld wordt. Haar fractie had meer verwacht. Ten eerste bied het 
weinig nieuws. Het inzetten van de eerste drie treden van participatieladder zijn eerder regel dan 
uitzondering. Wel staat er een nieuwe vorm participatie in en dat is meebeslissen. Daar is volgens de 
VVD-fractie niks mis mee. Maar hoe dat vormgegeven wordt roept bij hen wel vragen op. Het kan niet zo 
zijn dat de politiek zich vooraf aan de resultaten van de inbreng van bewoners verbindt. De raad moet zijn 
eigen afweging maken zonder last en ruggespraak. In dat kader is er door de VVD in de carrousel 
vergadering gevraagd of deze beleidsnotitie juridisch is getoetst. Op die vraag hebben zij nog geen 
antwoord gehad. De VVD vraagt zich ook af hoe de onafhankelijkheid van externe deskundigen uit de 
bevolking gewaarborgd kan worden. De wethouder heeft deze vraag beantwoord met dat hij gelooft in het 
goede van de mens en dat hij niet op voorhand er vanuit gaat dat mensen een dubbele agenda hebben. In 
het hebben wij vaker rapporten gezien zijn van deskundigen uit deze gemeenschap, waar eigenbelang bij 
was bijv. de CAI. Ze geeft aan dat ook andere fractie in de carrousel vergadering hebben aangegeven dat 
zij ook niet weten wat er nou besloten wordt. De wethouder heeft gelukkig de suggestie van de heer Van 
der Graaff overgenomen om vooraf van elke participatie traject een startnotitie vast te stellen. De VVD kan 
met het amendement kan instemmen. Wel is het belangrijk dat de kosten ook aangegeven worden, want 
met het antwoord van de wethouder dat het altijd meer oplevert dan het kost kan de VVD niet uit de 
voeten. Dit wil zij in het amendement toegevoegd zien.  

 
 De heer Polder als hij als burger wordt gevraagd mee te praten of mee te denken zou hij niet deze notitie 

gaan lezen. Wat hij wel ziet gebeuren, wat een grote stap in goede richting is, om meer te gaan werken 
aan het betrekken van burgers bij het beleid van de gemeente. Dit is de doelstelling waar het over gaat. 
Het versterken van het vertrouwen van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen bij het 
beleid. Dat is het enige doel wat je hebt als je gaat participeren. Als het gaat om dingen niet op papier 
zetten en niet te laten leven in nota’s is het meest sprekende voorbeeld gewoon doen, dus begin met 
gesprekken, betrek mensen bij het beleid, stap uit de raadzaal. Hij kan goed met de notitie leven en 
uitvoeren, zou hij zeggen.  

 
 De heer Gardeitchik: burgerparticipatie is voor zijn fractie een belangrijke punt. Het zou zelf als een van de 

EVA genen genoemd kunnen worden om burgers te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan. Het 
is ook één van de speerpunten van de EVA en staat ook in het CUP. De fractie steunt de lijn van deze 
nota. Het rekenkamer rapport en de nationale ombudsman hebben meermalen gewezen op het belang 
van een goed systeem van burgerparticipatie. Het is geen onderwerp waar lichtzinnige mee 
omgesprongen kan worden. Foute aanpak richt meer schade aan dan het ontbreken van participatie en 
het gevaar voor schijnparticipatie is altijd aanwezig. Het gebrek aan transparantie en werkelijk willen laten 
meepraten en meebeslissen zijn voorbeelden van foute manieren hoe het ingevuld kan worden. De 
voorliggende notitie biedt in de ogen van de EVA een goed basis. Het gemeentebestuur moet heldere 
keuzes maken over de inspraak van de burgers. Bestuurders en ambtenaren moeten zich echt 
interesseren voor burgerinbreng en naast de raad ook burgers voordurend en zo volledig mogelijk 
geïnformeerd worden tijdens het participatie proces. Op basis van deze drie uitgangspunten geeft de 
nationale ombudsman een paar gouden regels van participatie. De kern hiervan is het bewust keuze 
maken over het niveau van participatie en dat deze keuze een vaste onderdeel is van de 
besluitvormingsprocessen. Verder vraagt transparantie een positieve houding van de gemeentelijke 
organisatie. De EVA fractie ziet deze punten terug in de nota. Het feit dat er nadrukkelijk aandacht is voor 
de cultuur aspecten van de gemeenten maakt duidelijk in de ogen van de EVA-fractie dat er een goed 
fundament is. De verdere uitwerking zal de EVA volgen en ze kijken uit naar de toegezegde evaluatie. De 
EVA had wat moeite met de formulering van het raadsbesluit. Het amendement van PvdA geeft volgens 
hen hier invulling aan dat het toch duidelijk moet zijn waar de raad over besluit. Zijn fractie zal instemmen 
met het raadsbesluit en het amendement. 
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 De heer Euser vraagt om een schorsing t.b.v. de beoordeling van het amendement. Hij constateert dat er 
in algemene zin door de raad positief wordt ingestoken op het onderwerp burgerparticipatie. Het college 
heeft met deze nota geprobeerd aan te geven binnen welke kader het college in Albrandswaard 
onderwerpen in de toekomst wil benaderen. Het college heeft daar bepaalde spelregels voor willen 
neerleggen. Hij begrijpt dat er op sommige er kritisch naar gekeken wordt als het gaat om dubbele 
agenda’s van burgers en andere betrokkenheid en dergelijke. Hij denkt dat we het in de praktijk moeten 
ervaren. Het is belangrijk dat we burgers de gelegenheid geven om niet alleen mee te denken maar ook 
mee te doen, en uiteindelijk mee te werken. Het is volgens hem verstandig is om bij elke voorliggend 
traject een startnotitie neer te leggen waarop de raad zijn wensen kan meegeven. Participeren is niet iets 
alleen van het college, maar ook van de gemeenteraad. Hij is positief als het gaat over de samenwerking 
met burgers dat er van elkaar geleerd kan worden. Hij wil nu niet een aantal criteria aanvullen, zoals bv. 
burgers die op de kieslijst hebben gestaan. Alle burgers hebben dezelfde rechten, die gaan we niet 
beperken. Hij is blij met de gemaakte opmerkingen.  

  
 De voorzitter schorst de vergadering. 
 
 De voorzitter heropent de vergadering.  
 

De heer Euser geeft aan dat het college geen problemen heeft met het amendement en met de wens om 
ook de kosten aan te geven heeft het college ook geen moeite.  
 
De heer Van der Graaff reageert op het mondelinge amendement van de VVD op het amendement van de 
PvdA. Hij heeft niet beoogd om met participatie/communicatie zo expliciet te noemen daarmee een 
limitatieve opsomming te geven van wat er in een startnotitie moet komen te staan. Hij geeft aan dat er in 
een startnotitie meer staat dan alleen communicatie en participatie. In het stuk staat wat je gaat doen, hoe 
je het gaat doen, met wie je het gaat doen, wat het moet kosten, mag kosten. Een startnotitie is in feite 
een kader waarbinnen de raad vaststelt wat ze gaan doen, met welke kosten, hoe ze gaan participeren en 
waar de raad zichzelf in het beleidsproces positioneert. Hij geeft aan dat hij geen enkel bezwaar heeft 
tegen de toevoeging.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan de hand van de uitleg van de heer Van der Graaf en het woordje onder andere 
in het amendement begrijpt zij dat hieronder ook de kosten verstaan worden. Zij heeft met haar toevoeging 
beoogd \dat als er een voorstel komt van het college dat die kosten op voorhand worden meegenomen. Zij 
heeft nog geen antwoord op haar vraag of de beleidsnotitie juridisch is getoetst op de mogelijk en 
onmogelijkheden.  
 
Mevrouw Hek steunt het amendement geeft aan dat de uitleg van de heer Van der Graaff duidelijk is.  
 
De heer Van Wolfswinkel zijn zorgen in de opmerking in de 1e termijn over voorwaarden zijn door het 
amendement weggenomen.  
 
De heer Polder heeft weinig toe te voegen.  
 
De heer Gardeitschik geeft aan eerder te hebben aangegeven dat zijn fractie met het besluit kunnen 
leven.  
 
De heer Euser alle stukkenlopen via een taskforce waar een interne juridische check plaats vindt. Hij meldt 
dat er geen externe juridisch check heeft plaatsgevonden. Hij heeft geen signalen zijn gehad door de 
interne juridische afdeling dat het niet zou kunnen.  
 
Mevrouw Spruit neemt aan dat de notitie niet in strijd is met de gemeentewet in bepaalde vormen van 
participatie. 
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De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring. De voorzitter 
constateert dat aan amendement a unaniem aangenomen wordt.  
Vervolgens brengt hij raadsbesluit 84335 Burgerparticipatie in stemming. Het besluit wordt unaniem 
aangenomen. 

 
11. Omgang geheime stukken Albert Heijn 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt.  

De heer Goedknegt. We willen het hier vanavond over hebben op voordracht van hem in het presidium. 
Wij zijn de afgelopen 5 maanden bestookt met vertrouwelijke notities, vertrouwelijk memo’s, besloten 
memo’s, vertrouwelijke notulen van besloten carrousels. Hij ziet door de bomen het bos niet meer. Hij 
wordt aangesproken op straat over informatie waar hij zelf denkt dat het besloten is. De raad heeft daar 
over de vertrouwelijkheid bevestigd terwijl er heel veel informatie in notulen staat die openbaarheid kan en 
waarover gepraat mag worden. Hij stelt voor om een tijdelijke raadscommissie in te stellen met een aantal 
raadsleden die in overleg met het college die notulen door gaan nemen. Hij stelt voor om de besloten 
notulen van 23 juni, 28 juni en 6 september om die notulen woordelijk uit te laten werken en na uitwerking 
de vertrouwelijke informatie uit te wissen en dan de rest openbaar te maken. En op die manier de 
vertrouwelijke informatie besloten te houden om het belang van de gemeente en de ondernemers niet te 
schaden.  

 
 De heer Van der Graaff begrijpt de exercitie van deze commissie niet helemaal, want de raad is in zijn 

huidige hoedanigheid of een carrousel in zijn huidige hoedanigheid toe gerechtigd. Om daar een speciale 
commissie in het leven te roepen lijkt het hem wat omslachtig. Hij heeft in presidium gevraagd aan de 
voorzitter graag te willen horen wat het college verstandig acht wel of niet openbaar te maken. Op basis 
daarvan kan de raad zijn eigen besluit nemen. Hij kan zelf moeilijk kan inschatten welke informatie daar 
gepasseerd als het in de openbaarheid komt dat het dusdanig schadelijk is voor de gemeente dat we dat 
niet moeten doen. Volgens hem zou dit kunnen plaats vinden in een besloten carrousel.  

 
 Mevrouw Hek geeft aan dat ook haar fractie voorstander is van datgene wat in de openbaarheid kan ook 

in de openbaarheid wordt behandeld. Zij vraagt zich wel af of het gebruikelijk is om een raadscommissie in 
te stellen.  

 
 De heer Van Wolfswinkel kan zich wel wat voorstellen bij de woorden van de heer Van der Graaff.  Hij 

geeft aan dat er wel aangegeven kan worden met een zwarte stift van wat er welke dingen niet en welke 
dingen openbaar gemaakt kunnen worden. Het liefst zou hij de notulen geheel openbaar willen maken. 
Maar er zijn belangen die gekoesterd moeten worden. Dus is hij een voorstander van om dingen die 
openbaar zijn en op straat liggen ook onder transparantie en vertrouwen wat ook naar winkeliers in Rhoon 
met name door allerlei berichten, door allerlei ruis ook wat schade toegebracht heeft om die weg te 
nemen. Hij vraagt het college een voorzet te doen.  

 
 De heer Polder meldt niet te weten of het omslachtig is om een commissie in te stellen. Daar twijfelt hij 

sterk aan. Volgens hem zo het wel mee kunnen vallen,  want hij ziet namelijk al de discussie al in de 
carrousel ontstaat waarin iedereen zijn eigen mening heeft over wat er geheim is en wat niet. Volgens hem 
kom je daar niet uit. Aan de andere kant vindt hij wat de heer Van der Graaff zegt een hele praktische 
oplossing door aan het college te vragen van geven jullie aan wat je geheim wilt houden en wat openbaar 
kan zijn. Die twee dingen afwegend lijkt hem het laatste de meest praktische oplossing. Dus volgens hem 
kan het college aan de slag door aan te gegeven wat zij niet openbaar kunnen maken en voor de rest kan 
de raad kijken of zij er mee kunnen leven. 

 
 De heer Gardeitchik lijkt het handig dat het college de eerste voorzet doet met wat openbaar kan.  
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 De heer Goedknegt geeft aan dat artikel 82 spreekt over raadscommissie waaronder begrepen de wijze 
waarop de van de leden van de raad inzage hebben op de stukken waaromtrent de raadscommissie 
geheimhouding is opgelegd. Dus een commissie die specifiek hiervoor ingericht kan worden voor dit soort 
stukken. Hij zou het op prijs stellen als de raad dit instelt want anders zou er een hele lange discussie 
kunnen ontstaan in de raad of in een besloten carrousel over wat wel of niet besloten is. Misschien kan er 
een tussenvorm gevonden worden dat het college een voorstel doet aan een kleine commissie van de 
raad die daar over kan debatteren. Hij zou het wel om willen draaien. Hij zelf heeft zelf ook de insteek van 
mevrouw Hek en de heer Van Wolfswinkel: alles is openbaar tenzij het college argumenteert waarom een 
gedeelte besloten moet blijven en niet andersom.  

 
 De heer Gardeitchik geeft aan dat hij het zo bedoeld had.  
 
 De heer Van Wolfswinkel vindt het goed dat het college kijkt naar wat niet openbaar mag zijn. Kunnen wij 

als raad ons vinden in een besloten carrousel of commissie dan is hetzelfde doel bereikt. Het college is 
uitvoerend, weet wat de afspraken zijn, weet wat er gevoelig ligt en daarbij kan de raad zijn conclusie 
trekken.  

 
 De heer Van der Graaff: dit heeft zijn instemming. Hij meldt er niet tegen te zijn alleen, vindt dit omslachtig. 

Hij hecht er wel aan dat het college de gemeente vertegenwoordigt ook in rechten en er kleven nog wat 
juridische punten aan deze zaak, dus is het ook verstandig om vanuit het college eerst de nodige 
informatie aangereikt te krijgen voordat de raad besluiten neemt over het openbaar maken van stukken. 
Het college moet zich beroepen op de criteria die in de wet openbaarbestuur staan genoemd. Die zijn 
volgens hem helder ziet het dus tegemoet en gaat akkoord met de voorgestelde procedure. 

 
 De heer Goedknegt zou graag van zijn collega raadsleden willen weten of zij het goed vinden dat de 

verslagen van 23 juni, 28 juni en 6 september woordelijk uit gewerkt worden en dat de erbij de volgende 
raadsvergadering de stukken op tafel liggen zodat er een besluit genomen kan worden over de besloten 
en openbare informatie.  

 
 De heer Van der Graaff vraagt zich af waarom de heer Goedknegt dit wil. 
 
 De heer Goedknegt probeert het smart te maken. Dat er op een bepaalde moment de stukken op de 

bureau. 
  
 De heer Van der Graaff vraagt of hij het goed begrijpt dat de heer Goedknegt niet tevreden is met de  
 verslagen zoals die er nu liggen.  
  
 De heer Goedknegt geeft aan dat het klopt. 
  
 De voorzitter geeft het mee aan het college. Het college zal moet kijken naar de haalbaarheid om na te 

gaan wat echt geheim/vertrouwelijk moet blijven de rest zou dan openbaar zijn voor zover die delen er zijn. 
Vanuit raad is de verzoek gekomen om de verslagen van 23 juni, 28 juni en 6 september door de griffie 
woordelijk aan de raad voor te leggen om dit beter te beoordelen.  

 
 De heer Euser denkt dat het in positief zin meegenomen kan worden althans naar het college, maar wil de 

indruk weg nemen of het college er genoeg in schept om stukken vertrouwelijk en geheim aan de raad 
voor te leggen. Er zijn 2 overwegingen geweest om de procedure voor te stellen zoals voorgesteld is. Dat 
heeft te maken met de belangen van de gemeente en de belangen van een partij waarmee onderhandeld 
wordt. Het gaat ook om de persoonlijke leefwereld, de privé belangen van een partij waar we mee 
onderhandelen. Hij vindt dat we daar buitengewoon terughoudend in moet zijn. Hij geeft aan dat het 
college een voorstel gaat doen maar wel met in acht neming van deze twee overwegingen. Hij hoopt in 
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toekomst alleen maar openbaren stukken aan de raad kan voorleggen,  want dan heeft iedereen dezelfde 
informatie. Dit is een bijzonder geval.  

 
 De voorzitter geeft aan dat het college er snel mogelijk met een voorstel naar de raad toe.  
 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 

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

 


