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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en stelt de agenda vast. Hij meldt dat de heren Polder (NAP) en 
De Bruin (EVA) met kennisgeving afwezig zijn. Mevrouw Hek (CDA) is naar verwachting vanaf 21.00 uur 
aanwezig.  

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan dat de heer Nolen zich heeft aangemeld als spreker. Hij spreekt in namens de 
actiegroep Portland. Hij geeft de heer Nolen het woord. 
 

 
 

Betreft Vergadering gemeenteraad 
Datum 

vergadering 
Maandag 28 juni 2010 

Aanwezig De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter; 
De heer J.C.M. Hagenaars, interim griffier; 
Mevrouw E. Meijers-Snelders, waarnemend adjunct-griffier; 
De dames M.P.C. van Ginkel en M. Rombout en de heren B.G. Euser en R.C.S. 
van Praag, wethouders; 
Mevrouw A.M. van der Heide, de heren J. Gardeitchik, L.H. Goudriaan, A.A. 
Kweekel, R.C. Littel, A.H.G. Prinsen (EVA); 
De dames A. Nootenboom, V.H. Spruit en de heren M.C.C. Goedknegt, R.F.A.C.M. 
van Meijbeek en R. Moret (VVD); 
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff, Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);  
Mevrouw S.E.M. Hek (vanaf 21.00 uur) en de heer J.A. Spierings (CDA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP). 

Afwezig 
met kennisgeving 

De heer J.C. de Bruijn (EVA); de heer R. Polder (NAP) 

  

VERSLAG  
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De voorzitter bedankt de heer Nolen. 
 

3. Het vragen ½ uur 
De voorzitter vraagt de heer Goedknegt om zijn vragen namens de VVD te stellen. 
In weekblad Delta van 9 juni 2010 stond een artikel over het gezamenlijk optreden van de Havenpolitie en 
de politie Rotterdam Rijnmond tegen illegale straatraces in het havengebied. Eind 2009 heeft onze fractie 
regelmatig contact gehad met enkele bewoners rond het Distripark waar vorig jaar regelmatig races plaats 
vonden. Overleg tussen het college en de bewoners heeft uiteindelijk geleid tot een aantal maatregelen 
die dit tegen zouden gaan. Aangezien het nieuwe “raceseizoen” blijkbaar is begonnen heeft de VVD de 
volgende vragen aan de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. 
 
1. Heeft u signalen gekregen dat er in 2010 illegale straatraces gehouden zijn?  
2. Is de portefeuillehouder op de hoogte van de in het artikel genoemde samenwerking tussen 
Havenpolitie en politie Rotterdam Rijnmond.  
3. Heeft u voor het Distripark speciale aandacht gevraagd bij de projectgroep die deze samenwerking 
aanstuurt?  
4. Wat is op dit moment de conclusie over de effectiviteit van de genomen maatregelen?  

 
 De voorzitter beantwoordt de vragen als portefeuillehouder. De portefeuillehouder heeft op dit moment 

geen signalen dat er straatraces plaatsvinden op het Distripark. Ook is hij op de hoogte van de 
samenwerking tussen de Havenpolitie en de politie Rotterdam-Rijnmond. Hij bevestigd dat hij specifieke 
aandacht heeft gevraagd voor het Distripark. De effectiviteit van de genomen maatregelen is op dit 
moment 100% maar hij zal dit onder de aandacht houden. 

 
 Vervolgens stelt de heer Goedknegt de vragen over de sociale huurwoningen aan de Kleidijk. 

In 2009 zijn de sociale huurwoningen aan de Kleidijk door woningbouwvereniging Volksbelang met de 
grond gelijk gemaakt als voorbereiding op nieuwbouw. Sinds enkele maanden is het gebied waar deze 
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woningen stonden met een degelijk hek afgesloten. De uitvoering van dit hek doet vermoeden dat dit geen 
tijdelijke oplossing is, maar dat het een (semi) permanente afzetting betreft. De VVD maakt zich daarbij 
zorgen dat deze woningen gedurende lange tijd aan de woningvoorraad onttrokken worden en heeft 
daarbij de volgende vragen:  
1. Is de wethouder met ons van mening dat de herbouw van deze woningen van belang is om de 
beschikbaarheid van betaalbare woningen binnen Albrandswaard op peil te houden?  
2. Zijn er afspraken gemaakt met woningbouwvereniging Volksbelang over de periode tussen sloop en 
herbouw van de huurwoningen aan de Kleidijk?  
3. Heeft de start van de nieuwbouw door de herbouw vereniging vertraging opgelopen?  
a. Zo ja, is de wethouder op de hoogte van de reden van deze vertraging?  
4. Heeft de portefeuillehouder contact met de woningbouwvereniging over wanneer men met de bouw 
start?  
 
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. De heer Van 
Praag geeft aan dat hij het eens is met de vraagsteller dat de herbouw noodzakelijk is om de 
woningvoorraad op peil te houden. Op de korte termijn is deze noodzaak minder omdat kort geleden twee 
projecten zijn opgeleverd. Deze twee projecten zijn ook de aanleiding voor de vertraging van de start van 
de bouw. De woningbouwvereniging heeft veel geïnvesteerd in deze projecten en de middelen zijn op dit 
moment niet toereikend om de bouw te starten aan de Kleidijk. De woningbouwvereniging is in 
onderhandeling met een fusiepartner en als deze onderhandelingen slagen zou met dit project verder 
gegaan kunnen worden. Over de planning is bij de wethouder op dit moment nog niets bekend. 
 
De heer Goedknegt vraagt de wethouder of als de fusie niet slaagt de huizen ook niet op middellange 
termijn zullen worden gebouwd. De wethouder geeft aan dat het dan inderdaad nog wel even kan gaan 
duren. 
 

4. Vaststelling verslagen 
 De heer Prinsen merkt op dat zijn voorletters niet correct vermeld zijn in de verslagen van 31 mei en 7 juni. 

Op 14 juni staat de verkeerde fractie vermeld. De voorzitter zegt toe dat dit gecorrigeerd wordt.  
 
De heer van Wolfswinkel vraagt naar aanleiding van de notulen van 31 mei en het contact dat hij met de 
heer Arshak heeft gehad afgelopen zaterdag wat nu de stand van zaken is. De voorzitter geeft het woord 
aan de wethouder. Mevrouw Rombout geeft aan dat zij de raad schriftelijk uitgebreid zal informeren maar 
meldt dat zij zowel vrijdag als zaterdag gesproken heeft met de heer Arshak. De heer Arshak zal het 
bouwplan schriftelijk intrekken en een nieuw plan indienen waarbij de bouwhoogte 11,5 m zal zijn. Dan 
past het plan binnen het bestemmingsplan en zal een bouwvergunning worden afgegeven. Voor wat 
betreft het opzeggen van de huur van een lokaal per 1 januari 2011. Dit is een formele stap omdat dit 
lokaal nodig is voor de school. Het streven is om er nog steeds met de heer Arshak en de bewoners uit te 
komen. Overigens kan de grondverkoop pas plaatsvinden als de bezwaarprocedure is afgerond. Verdere 
informatie volgt schriftelijk. 
 
De heer Goedknegt vraagt naar aanleiding van het verslag van 7 juni naar de stand van zaken van de 
VRR omdat hierover deze middag is vergaderd. De heer Bergmann geeft aan dat het besluit op 3 
gemeenten na is overgenomen. Ook Albrandswaard heeft voor gestemd. De begroting van de VRR en de 
onderliggende stukken zijn goedgekeurd. Alle gemeenten hebben geageerd tegen de situatie met de 
vrijwilligers. Daarnaast geeft hij aan wat er is afgesproken op de andere specifieke punten. 
Voor wat betreft de 2e TankAutoSpuit is afgesproken dat deze, als gemeenten dat willen, bij de kazerne 
mag blijven staan. Hij zal niet operationeel ingezet worden, maar mag wel voor oefenen gebruikt worden. 
Onderhoudskosten zijn voor rekening van de gemeente. 
Verder geeft de heer Bergmann aan dat er een plan van aanpak wordt opgesteld over het halen van de 
zorgnorm in Portland. Dit plan komt medio september en hij zal de raad dan informeren. 
Voor het open houden van de kazerne zijn er naast het Albrandswaardse voorstel nog twee voorstellen 
ingediend. De commandant kijkt hier zowel in operationele als financiële zin serieus naar. Wanneer meer 
informatie beschikbaar komt is nog niet bekend. 
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De heer Spierings merkt namens mevrouw Hek op dat het bedrag dat vermeld staat in het verslag van de 
carrousel van 21 juni niet moet zijn € 95.000 maar € 35.000. De voorzitter zegt toe dat dit wordt 
aangepast. 
 
De verslagen van de raadsvergaderingen 31/05/2010 en 07/06/2010: worden unaniem vastgesteld. 
De verslagen van de carrousels 14/06/2010 en 21/06/2010: 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 hierna de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

6. Verklaring van de voorzitter van het Audit-overleg over de jaarrekening 2009 
 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het audit-overleg, de heer van Wolfswinkel. 
 De heer van Wolfswinkel leest de verklaring voor.  
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Naar aanleiding van de behandeling van de jaarrekening 2009 verzoekt de Audit Commissie het College 
van burgemeester en wethouder van Albrandswaard om in de toekomst bij het opstarten van projecten 
en/of het aangaan van grote financiële verplichtingen bijzondere aandacht te geven aan mogelijke fiscale 
aspecten en aan het goed inbedden in de ambtelijke organisatie van het vastleggen van en omgaan met 
financiële risico’s. 
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door deze aspecten standaard een plaats te geven in de voorstellen die het 
college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorlegt. 

 
 De voorzitter dankt de audit-commissie voor het verlenen van decharge en de raad zal zeker ter harte 

genomen worden. De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan het afleggen van een 
stemverklaring. De voorzitter brengt raadsbesluit 84480 Vaststellen programmarekening 2009 in 
stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

  
7. Middelennotitie 
 De voorzitter geeft in 1e termijn het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel 

constateert dat de middelennotitie een doorkijk geeft naar de volgende zaken en geeft de stand van zaken 
weer. 

 De gevolgen van het collegewerkprogramma zijn nog niet bekend. 
 De gevolgen van de 1e kwartaalrapportage zijn onduidelijk inzake o.a. de WMO. 
 De gevolgen van de mei/juni circulaire zijn bekend. 
 De gevolgen van het aanstellen van een 4e wethouder zijn nog niet bekend. 
 De gevolgen van het wel/niet splitsen van de aandelen Eneco zijn nog niet bekend. 
 De gevolgen van de btw perikelen zijn nog niet bekend. 
 
 De heer van Wolfswinkel geeft aan dat willen wij onze verantwoordelijkheden niet ontlopen er maatregelen 

nodig zijn en wenst het college veel wijsheid toe. De CU-SGP zal tegen het voorliggende voorstel 
stemmen. Verder geeft hij aan behoefte te hebben aan een snelle behandeling van de 2e 
kwartaalrapportage. Deze rapportage zou volgens afspraak op 1 augustus klaar moeten zijn. 

 
 Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff geeft aan dat de 

voorliggende nota een goed inzicht geeft in de financiële situatie van de gemeente. Hij wordt er niet vrolijk 
van maar hij heeft wel inzicht. Bij het lezen van de nota rees bij hem de vraag wat nu het besluit is dat 
vanavond genomen gaat worden. Wat de heer van der Graaf betreft behoort hetgeen onder punt 4 
vermeld staat tot de werkzaamheden van het college en hoeft hier geen besluit over te worden genomen. 
Hij is eerder benieuwd naar de het voorstel dat uit deze uitgangspunten voortkomt. De raad heeft dan de 
mogelijkheid van toetsing. Overigens staat zijn fractie wel achter de punten die genoemd worden. 

 
De voorzitter geeft in 1e termijn het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt constateert dat de 
financiële ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en dat het zowel voor het college als de raad 
zaak is goed op de centen te passen. Naar aanleiding van het geen onder punt IV is vermeld merkt hij op 
dat de genoemde parameters niet kloppen en dat bijstelling noodzakelijk is. Het lijkt hem niet verstandig 
de notitie vast te stellen omdat de effecten van aanpassingen e.d. niet duidelijk zijn. Ook heeft hij nog een 
opmerking naar aanleiding van de ingediende motie van EVA en VVD over de OZB omdat dit nu anders 
wordt voorgesteld. Verder hoort hij graag van de wethouder of het juist is dat nieuw beleid uit het 
collegewerkprogramma niet terug te vinden zal zijn in de begroting die in september verschijnt maar pas 
daarna.  
 
De voorzitter geeft de heer Gardeitchik het woord. De heer Gardeitchik merkt op dat hij de opmerking over 
een EVA-wethouder niet kan plaatsen volgens hem spreekt iedere wethouder namens het college. 
Inhoudelijk merkt hij op dat we voor zware tijden staan en dat deze naar verwachting niet van korte duur 
zullen zijn. Hij verwacht dat de crisisaanpak omgebogen moet worden naar een meer structurele aanpak 
maar dat dit wel zorgvuldig moet gebeuren. De fractie EVA kan zich vinden in slim en sober. De 
voorzieningen dienen op peil te blijven zonder de belastingen al te veel te laten stijgen. Verder is het de 



  blad 8 van 19  

heer Gardeitchik ook niet geheel duidelijk wat we vanavond precies zouden moeten vaststellen. Hij 
verwacht dat na de discussie over het collegewerkprogramma zaken duidelijker worden en beter keuzes 
gemaakt kunnen worden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Spierings. De heer Spierings constateert dat het goed is dat er 
een selectieve uitgavestop is per 1 juni, maar waarschuwt dat het zaak is consequent te blijven, maar ook 
toezeggingen desnoods dubbel te toetsen. Voor wat betreft de cijfers over de gemeenschappelijke 
regelingen merkt hij op dat naar zijn mening de genoemde € 35.000 zeer aan de matige kant is. Hij is 
verheugd te zien dat voor wat betreft de inkoopactiviteiten nu wel vooruitgelopen wordt. De fractie CDA is 
het pertinent oneens met het voorstel om taken van de gemeente over te laten nemen door burgers en 
bedrijven. 
De genoemde parameters worden door de fractie CDA ondersteund. Tenslotte geeft hij aan dat ook hem 
niet duidelijk is wat hier vanavond besloten zou moeten worden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor beantwoording in 1e termijn. De heer Euser merkt op 
dat het gebruikelijk is om rond deze tijd de voorjaarsnota te bespreken en de kaders aan te geven voor de 
meerjarenbegroting. In het politieke debat worden dan de parameters vastgesteld. Gezien de verkiezingen 
en de vorming van een nieuw college is dit nu niet het geval. Het collegeuitvoeringsprogramma (CUP) 
vervangt de voorjaarsnota en is er een uitbreiding op. Helaas is het niet gelukt om het CUP op tijd bij de 
raad te krijgen om hier nog voor het reces over te spreken. Daarom is ervoor gekozen het geheel in 
tweeën te knippen en nu de middelennotitie te bespreken en het CUP na het reces. De wethouder had 
gehoopt dat de raad bereid was om iets te zeggen over de parameters. Nu het erop lijkt dat men deze niet 
gaat vaststellen gaat het college gewoon door en stelt hij vast dat het lijkt dat er geen onoverkomelijke 
bezwaren zijn tegen de parameters. Voor de meerjarenbegroting zullen de parameters gebruikt worden 
zoals we gewend zijn. Begrotingswijzigingen komen in een voorstel naar de raad toe zoals u gewend bent, 
waarbij wellicht parameters opnieuw beschouwd zullen worden. De wethouder geeft verder aan dat er op 
dit moment heel veel onzekerheden zijn en hij vraagt zich af of zaken na het reces duidelijker zullen zijn. 
Zoals aangegeven in het CUP is het college terughoudend met nieuw beleid. Verder is het juist dat er 
onduidelijkheden zijn in de 1e tussenrapportage en naar aanleiding van de mei-juni circulaire. De kosten 
voor de 4e wethouder zullen opgenomen worden in de begroting. Ook over Eneco is er helaas nog geen 
duidelijkheid. Het Hof geen nog geen uitspraak gedaan en de aandeelhoudersvergadering is niet 
doorgegaan. Hij constateert dat kennis is genomen van onderdeel IV van de middelennotitie. Voor wat 
betreft de motie ingediend door EVA en VVD inzake de OZB wijst hij erop dat deze alleen gold voor 2010. 
De prioriteiten van het CUP zijn afhandelen van zaken die al in gang gezet zijn, de financiën van de 
gemeente op orde krijgen en daarna eventueel nieuw beleid. Hiervoor is dan de raad weer aan zet. 
De voorzitter heet mevrouw Hek van harte welkom bij de vergadering gaat hierna over tot de 2e termijn. Hij 
geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel stelt vast dat de begroting 
gemaakt word aan de hand van de parameters zoals die verwoord zijn en merkt op dat in zijn ogen de 4e 
wethouder € 100.000 kost en nieuw beleid is. 
 
Wethouder Euser geeft aan dat de focus ligt op het opstellen van de meerjarenbegroting en of het 
haalbaar is om de 2e tussenrapportage op 1 augustus klaar te hebben, weet hij niet helemaal zeker. 
 
De heer van Wolfswinkel geeft aan dat de vergaderingen weer starten in september, zodat er een maand 
de tijd is zaken bij de raad te krijgen. Wethouder Euser onderschrijft het belang van de tussenrapportage 
maar benadrukt dat het opstellen van de meerjarenbegroting de hoogste prioriteit heeft en dat de 
tussenrapportage zo snel als mogelijk is komt maar dat het wel verantwoord moet gebeuren. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff geeft nogmaals aan dat 
er wat hem betreft vanavond geen besluit genomen hoeft te worden. 
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De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt vraagt of de concept 
meerjarenbegroting 2011-2014 in september verwacht kan worden en adviseert de wethouder nogmaals 
te kijken naar het amendement zoals besproken bij de behandeling van de voorjaarsnota inzake de OZB. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Gardeitchik. De heer Gardeitchik kan de voorstellen in grote 
lijnen steunen en een hard besluit is wat hem betreft niet noodzakelijk. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Spierings. Ook de heer Spierings geeft aan dat een besluit niet 
noodzakelijk is. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor beantwoording in 2e termijn. Wethouder Euser geeft 
aan dat hij er alles aan zal doen om de meerjarenbegroting tijdig beschikbaar te hebben voor behandeling 
in de raad. Voor wat de geschiedenis betreft geeft hij aan dat zal moeten blijken of en hoeveel ruimte er is 
voor eventuele aanpassingen. 
 
De voorzitter constateert dat het voorstel niet in stemming hoeft te worden gebracht en dat het college aan 
de slag kan. In september zullen het CUP, de middelennotitie en de meerjarenbegroting behandeld 
worden. Of de tussenrapportage beschikbaar is valt nog nader te bezien. 
 
De heer van der Graaff heeft een verzoek van orde en vraagt de voorzitter of de vergadering geschorst 
kan worden. De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der 
Graaff geeft aan dat er naar aanleiding van de vragen gesteld door de heer Goedknegt inzake de 
instemming van de portefeuillehouder met de begroting van de VRR behoefte is aan een toelichting 
hierop. De vergadering stemt in met het toevoegen van dit agendapunt na punt 12. De voorzitter vervolgt 
de vergadering met agendapunt 8. 
 

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

-  Beslissing op bezwaar toekenning planschade Nieuweweg 9 in Rhoon. 
 
De voorzitter verklaart dat het hamerstuk unaniem vastgesteld wordt. 
 

10. Debat op verzoek van de fractie EVA over ‘Toestemming investeringskrediet voor 
reconstructie/renovatiewerken Vogelbuurt’. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Kweekel. De heer Kweekel geeft aan verrast te zijn door het 
verzoek voor het krediet en heeft geconstateerd dat er vooral over stenen e.d. wordt gesproken maar dat 
een groen paragraaf in het stuk ontbreekt. Afspraak is dat daar komt aandacht voor zou zijn. In de 
meegestuurde memo staat vooral aangegeven wat niet kan inzake het groen m.n. omdat het waterschap 
geen bomen wil. In het bomenstructuurplan staan wel bomen vermeld. Vraag aan de wethouder is hoe 
omgegaan wordt met het bomenstructuurplan en of het mogelijk is te onderzoeken of er toch bomen 
geplaatst kunnen worden. 

 
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder. Wethouder Van Ginkel is blij dat er aandacht gevraagd 
wordt voor de bomen. Ook zij heeft gekeken naar het bomenstructuurplan en heeft moeten constateren 
dat de kaart in het boek de gewenste situatie aangeeft. Helaas passen op deze locatie geen bomen omdat 
de keur van het waterschap dit niet toelaat. Groen wordt behouden en/of gereconstrueerd en er zullen 
geen bomen verdwijnen. 
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De heer Kweekel geeft aan te schrikken van het feit dat geen bomen geplaatst mogen worden op 
secundaire waterkeringen en vindt dit buitengewoon triest. Hij geeft aan dat de fractie EVA kan instemmen 
met het voorliggende voorstel. 
 
De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan het afleggen van stemverklaringen en brengt 
raadsbesluit 82464 ‘Toestemming investeringskrediet voor reconstructie/renovatiewerken Vogelbuurt’ in 
stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. Debat op verzoek van alle fracties over de Eigen bijdragen Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goudriaan. De heer Goudriaan onderstreept het belang van het 

recht op goede en adequate zorg en voorzieningen voor deze kwetsbare groep. De voorstelde 
bezuinigingen dienen onderzocht te worden op beoogde effecten en de effectiviteit dient vastgesteld te 
worden. Om e.e.a. te waarborgen dient de fractie EVA dient hiervoor een amendement in. 

 De voorzitter geeft het amendement de letter a en leest het voor. 
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 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nootenboom. Mevrouw Nootenboom geeft aan dat er 

vanavond belangrijke besluiten genomen worden inzake de WMO zowel op financieel gebied als ook door 
het vaststellen van een verordening. De fractie VVD vindt het wenselijk dat als controle wordt uitgevoerd 
voor het handhaven van de inkomensafhankelijke norm voor de huishoudelijke hulp dat dit door een 
onafhankelijke instantie gebeurt. De fractie VVD is ook van mening dat er geen verschil mag zijn tussen 
het PBG en de zorg in natura. Zij dient dan ook een amendement in. Verder adviseert zij het college het 
advies van de WMO-raad ter harte te nemen en haast te maken met het opstellen van een nieuwe 
verordening. 

 
 De voorzitter geeft het amendement de letter b en leest het voor. 
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 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff geeft aan de WMO 
weerbarstige materie te vinden. Hij haalt aan dat de raad meerdere malen gediscussieerd heeft over hoe 
de kosten in de greep gehouden kunnen worden. Het lijkt erop dat met het instellen van een eigen bijdrage 
en de kosten inkomensafhankelijk te maken dit lukt. Verder heeft de fractie PvdA er geen moeite mee als 
de zorgverlenende instantie zelf controleert op misstanden. Ook de voorgestelde evaluatie vindt hij van 
belang. Hij geeft aan dat de fractie PvdA kan leven met het voorliggende besluit mist het amendement a 
hierin verwerkt wordt. Wellicht dat hij in 2e termijn nog terugkomt op het bedrag dat in de egalisatiereserve 
gestort zou moeten worden. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hek. Mevrouw Hek onderstreept het belang van voorzieningen 

en ondersteuning voor wie dit nodig heeft. Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente die 
hulp biedt. Het is echter van belang dat de hulp goed toegankelijk is maar ook dat de kosten beheersbaar 
blijven. De fractie CDA steunt dan ook het ingediende amendement a. Afhankelijk van de antwoorden van 
de wethouder overweegt zij om in 2e termijn een voorstel te doen over een lager bedrag voor de 
egalisatiereserve. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel memoreert dat de 

WMO in het leven is geroepen om mensen die niet ondersteund (kunnen) worden door hun eigen 
omgeving toch de hulp te geven die zij nodig hebben. De afdracht van sociale lasten is echter in veel 
gevallen de ver van mijn bed show. Het voorliggende voorstel houdt rekening met het inkomen van de 
mensen. De fractie CU/SGP kan amendement a steunen. Voor wat betreft de egalisatiereserve dient de 
heer van Wolfswinkel een amendement in om deze te stellen om € 200.000. 

 
 De voorzitter geeft het amendement de letter c en leest het voor. 
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De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor beantwoording in 1e termijn. Wethouder Rombout 
geeft aan dat er de afgelopen tijd veel kritiek geweest is op de voorliggende verordening en het besluit. De 
voorzieningen staan centraal en niet de mens is veel gehoorde kritiek. Zij memoreert dat de WMO pas 
sinds kort de verantwoording van de gemeente is. Het geheel is aanbod gestuurd ingericht waarbij na 
enige tijd geconstateerd is dat er behoefte is aan een vraaggestuurde werkwijze. De gemeente is nog niet 
zover. Om tot een kanteling van de werkwijze te komen vraagt de wethouder tijd aan de raad om met de 
WMO-raad, het WWZ-beraad, het Gehandicaptenplatform en de stichting Welzijn Ouderen Albrandswaard 
in gesprek te gaan om de processen in kaart te brengen. Ten tweede moet een balans gezocht worden 
tussen het verstrekken van middelen en de beschikbaarheid hiervan. In het voorstel is de inkomensgrens 
nieuw. De wethouder constateert dat deze grens niet zozeer het probleem is maar de vrees voor de 
mogelijke gevolgen hiervan wel. Zij stelt vast dat de voorgestelde norm van 1,5x de bijstandsnorm, die 
gebaseerd is op wat andere gemeenten doen, te laag bevonden wordt. Zij is het er ook mee eens dat 
gekeken moet worden naar mensen die door kostenstapeling in de problemen komen. Zij heeft hier over 
gesproken en het voortel is om dan de eigenbijdrage op nul te zetten. Zij zal met Ridderkerk in overleg 
gaan over hoe dit inpast kan worden. 

 Voor wat betreft het amendement van de fractie VVD geeft zij aan dat de jurisprudentie betrekking heeft 
op de situatie inzake de inhuur van alfahulpen. Verder spreekt zij haar twijfel uit of mensen gedwongen 
kunnen worden hun PGB-administratie te laten doen bij de SVB. 

 De heer van Wolfswinkel vraagt of het amendement van de fractie VVD achterhaald is. 
 De wethouder geeft aan dat dit niet het geval is. 
 Mevrouw Nootenboom is het verband tussen de 25% en de alfahulpen niet duidelijk. 
 De wethouder legt uit dat de aangehaalde jurisprudentie gebaseerd is op de situatie in 2008. Alfahulpen 

waren niet in vaste dienst en kostten aanzienlijk minder dan de nu ingehuurde huishoudelijke hulpen en 
daardoor doet de situatie zich niet meer voor. 

 Voor wat betreft de mensen die een indicatie hebben is het nu zo dat daar telefonisch contact mee wordt 
opgenomen. Vanaf september worden er huisbezoeken afgelegd. Dit zou kunnen betekenen dat het 
bedrag wat nu over lijkt te blijven dan toch wordt aangesproken.  

 Inzake de egalisatiereserve merkt de wethouder op dat het uiteraard aan de raad is om de hoogte te 
bepalen maar dat de € 600.000 gebaseerd is op de openstaande beschikkingen. Omdat we nog weinig 
ervaring hebben met deze werkwijze adviseert zij om dit bedrag te handhaven. 

 Tenslotte lijkt het de wethouder verstandig om de evaluatie toe te voegen aan het raadsbesluit. 
 
 De voorzitter merkt op dat dit is voorgesteld in amendement a.  
 De heren Goedknegt en Gardeitchik vragen om een schorsing. Hierop schorst de voorzitter de 

vergadering. 
 
 De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Goudriaan. De heer Goudriaan 

heeft naar aanleiding van het betoog van de wethouder nog de opmerking dat iedere aanvraag inzake de 
WMO in behandeling genomen dient te worden en op al zijn merites te worden beoordeeld. Verder is hij 
verheugd dat keuzes gemaakt lijken te worden vanuit de inhoud en niet vanuit financiële overwegingen. 
Ook denkt hij dat het voorliggende amendement a voorziet in de behoefte van de fractie VVD zoals 
verwoord in amendement b. Verder hecht hij eraan dat keuzevrijheid belangrijk is, hoe prijzenswaardig het 
initiatief van de huisbezoeken ook is. Voor wat betreft de egalisatiereserve merkt hij op dat het een open 
einde regeling is en dat de gemeente altijd moet voorzien als aan de eisen wordt voldaan. 

 De voorzitter vraagt of de heer Goudriaan ook nog iets wil zeggen over amendement c. De heer 
Goudriaan geeft aan dat de fractie EVA geen bezwaar heeft tegen het verlagen van de egalisatiereserve 
maar stelt wel voor om deze dan vast te stellen op € 300.000 omdat dit iets meer directe armslag geeft. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel geeft aan dat na 

fractie overleg amendement c wordt aangepast van € 200.000 naar € 300.000. 
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 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nootenboom. Mevrouw Nootenboom geeft aan dat de fractie 

VVD het amendement handhaaft omdat zijn een korting op het PGB onrechtvaardig vindt. De heer van 
Wolfswinkel vraagt of de korting niet alleen betrekking heeft om de administratiekosten. Mevrouw 
Nootenboom geeft aan het niet zo te begrijpen. De heer Goudriaan legt uit dat in het amendement wordt 
gesteld dat het PGB ten minste 75% bedraagt van de zorg in natura en dat het niet betekent dat 
geïndiceerde bedragen worden bijgesteld. Wel is het zo dat normbedragen opnieuw moeten worden 
vastgesteld. De heer van Wolfswinkel constateert dat er dan een motie zou moeten komen waarin dit 
wordt onderzocht en dat het meegenomen kan worden in de evaluatie. De heer Goudriaan licht toe dat de 
norm van 75% niet wordt losgelaten maar dat er staat dat tenminste 75% geboden moet worden in 
vergelijking tot huishoudelijke hulp in natura. Mevrouw Nootenboom stelt vast dat we dan een besluit gaan 
nemen over bedragen die we niet kennen en houdt daarom vast aan het amendement b. De heer van der 
Graaff geeft aan dat er beleid is en dat die normen gehanteerd zullen worden totdat het college met 
nieuwe normen komt. 

 Mevrouw Nootenboom vervolgt haar betoog en wijst er nog op dat zijn niet gelukkig is met nacontrole door 
de zorgleverancier omdat dit een commerciële instelling is die belang heeft bij het verkopen van meer 
zorg. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff merkt op dat er nog veel 

onzekerheden zijn in het voorstel van de wethouder, maar gezien het verzoek van belangenorganisaties 
en het verhaal van de wethouder begrijpt hij de noodzaak van het vaststellen van het voorstel. Verder wil 
hij er nog op wijzen dat er geen bezuinigen worden gerealiseerd maar dat er besparingen zijn. Verder 
gelooft hij in het goede van de mens en ziet niet zo’n bezwaar in de controle door de zorgleverancier. Ook 
heeft hij het idee dat amendement b beoogt wat ook gesteld worden onder punt b in amendement a. 

 Verder kan hij instemmen met amendement c. 
 
 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hek. Mevrouw Hek is blij te horen dat de wethouder druk bezig 

is met het realiseren van de kanteling waarbij niet de voorziening maar de mens centraal staat. Wat haar 
zorgen baart is de tijd die dit nog gaat duren en zij hoopt dat de wethouder dit proces wat kan versnellen. 
Ook hoort zij graag wanneer de raad meer hoort over de realisatie van de inkomenstoets. Verder steunt de 
fractie CDA het amendement c. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel is blij met de 

huisbezoeken inzake huishoudelijke hulp en hoopt dat inderdaad duidelijk wordt wat de werkelijke redenen 
zijn om geen gebruik te maken van de voorziening. Verder geeft hij aan dat de fractie CU/SGP 
amendement a steunt. Hij is van mening dat amendement b in amendement a is verwerkt en daardoor 
overbodig is. 

 
 De voorzitter geeft hierna het woord aan de wethouder voor beantwoording in 2e termijn. Wethouder 

Rombout geeft aan dat de hoogte van de egalisatiereserve een keuze is van de raad. Het instellen hiervan 
is een grote wens van de WMO-raad en het instellen hiervan voorkomt veel onzekerheden. Zij ontraadt 
verlaging naar € 300.000. 

 Inzake het PGB legt zij uit dat de gemeente € 21 betaalt voor huishoudelijke hulp in natura. Dit bedrag is 
opgebouwd uit € 15,75 voor de hulp, de rest is administratiekosten. Kiest men voor een PGB dan vervalt 
de vergoeding voor administratiekosten omdat dit gratis gedaan kan worden bij de SVB. 

 De wethouder onderstreept het belang van de kanteling op zo kort mogelijke termijn maar het gaat hier om 
zeer complexe materie, waarbij rekening moet worden gehouden met processen en de inrichting van de 
backoffice. Zij gaat hierover in overleg met de gemeente Ridderkerk en zal de raad op de hoogte houden 
van de vorderingen.  

 Voor wat betreft amendement a. Zij mist hierin punt e en f van het voorliggende raadsbesluit. Voor wat 
betreft punt g van het amendement maakt zij de kanttekening dat dit wettelijk mogelijk moet zijn. Voor wat 
betreft de kostenstapeling zoekt zij nog naar de handigste manier om dit te regelen. Het zou kunnen onder 
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de hardheidsclausule maar wellicht ook zoals reeds voorgesteld in 1e termijn door de toegekende 
bedragen bij te houden. Zij kan hier helaas nog geen toezegging doen over de wijze van uitvoering. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goudriaan. De heer Goudriaan stelt voor de punten e en f van 

het raadsbesluit toe te voegen als i en j aan het amendement a. Hij begrijpt dat de wethouder voornemens 
is de inkomenstoets spoedig toe te gaan passen en dat tot die tijd de hardheidsclausule uitkomst biedt. Hij 
vraagt de wethouder haast te maken met de invoering van de inkomenstoets. 

 De heer van der Graaff merkt op dat punt d van het raadsbesluit ook dient te worden toegevoegd aan het 
amendement omdat anders de verordening niet wordt vastgesteld.  

 
 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring. De voorzitter 

constateert dat aan amendement a worden toegevoegd punt d, e en f van het raadsbesluit en dat het 
bedrag genoemd in amendement c wordt gewijzigd van € 200.000 naar € 300.000. Hierna brengt hij 
amendementen a, b, c en het raadsbesluit in stemming.  
Voor amendement b stemmen 5x VVD, tegen stemmen 6x EVA, 1x CU/SGP, 2x CDA en 3x PvdA. Het 
amendement is hiermee verworpen.  
Hierna brengt hij amendement c in stemming. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.  
Daarna brengt hij amendement a in stemming. Voor het amendement stemmen 6x EVA, 1x CU/SGP, 2x 
CDA en 3x PvdA, tegen stemmen 5x VVD. Het amendement is aangenomen. 
Vervolgens brengt hij raadsbesluit 84738 Eigen bijdragen Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 
stemming. Voor het besluit stemmen 6x EVA, 1x CU/SGP, 2x CDA en 3x PvdA, tegen stemmen 5x VVD. 
Het besluit is hiermee aangenomen. 

 
12. Debat op verzoek van alle fracties over de 1e Tussenrapportage 2010 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt valt met de deur in huis door te 

zeggen dat de fractie VVD de 1e Tussenrapportage niet zal vaststellen vanavond. Ondanks herhaalde 
pogingen om antwoord te krijgen op de vragen over de woningbouwprognoses zijn deze antwoorden tot 
op heden niet gegeven door de wethouder. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Gardeitchik. De heer Gardeitchik geeft aan dat de fractie EVA 

behoorlijk is geschrokken van de rapportage. De gerapporteerde tekorten liegen er niet om. Het tekort van 
1 miljoen dat toegeschreven wordt aan de crisis wordt gedekt uit de algemene reserve. Dit is zo afgestemd 
met de raad maar de fractie EVA is geen voorstander van deze wijze van financieren. Het is de hoog tijd 
voor een structurele oplossing. Verder vraagt hij de portefeuillehouder om voor het tekort van 7 ton 
waarvoor geen dekking wordt genoemd een oplossing aan te reiken. 

 
 Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff deelt de zorgen 

over de financiële positie maar heeft minder problemen met dekking van het tekort van 1 miljoen uit de 
algemene reserve. Tenzij het een structureel tekort is. Voor wat betreft het tekort van 7 ton stelt hij vast dat 
we hier lering uit moeten trekken en hij is het ermee eens dat je hier geen besluit over kunt nemen zolang 
er geen dekking voor is. Hij stelt dan ook voor om onder a in het besluit toe te voegen na kredietcrisis ad € 
1.023.432,- ‘en de algemene negatieve bedrijfsvoeringsresultaten, zijnde totaal € 711.079,- … Verder is hij 
nieuwsgierig naar de antwoorden op de vragen gesteld in de carrousel over de woningbouwprognoses. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Spierings. De heer Spierings geeft aan dat ook de fractie CDA 

geschrokken is en de zorgen uitgesproken door andere fracties te delen. Alhoewel hij de opmerking van 
de heer van der Graaff begrijpt, is hij bereid het college de tijd te gunnen om in de komende periode een 
oplossing te vinden voor het dekkingsprobleem van de 7 ton. Hij wil het college meegeven te kijken naar 
het combineren van het onderzoek naar een nieuwe economische en maatschappelijke visie, waarvoor € 
65.000 is uitgetrokken met het geld dat er al ligt voor de totale strategisch visie op langere termijn. Ook is 
het wellicht verstandig nog eens kritisch te kijken naar wat we uitbesteden. Dit brengt ook altijd hoge 
kosten met zich mee. 
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 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel geeft aan dat 

volgens hem de € 300.000 die we naar aanleiding van het vorige besluit in de algemene reserve 
terugstoppen structureel is. Hij hoort graag of dit ook zo is. Hij ondersteunt het verhaal van de fractie VVD 
dat de gegevens die in de crisisbarometer staan moeten kloppen. Hij heeft er begrip voor dat na zo’n korte 
periode het college nog niet alle gegevens heeft maar verwacht dat de zaken in september op orde zijn en 
de raad dan over de exacte cijfers kan beschikken hoe we ervoor staan. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor beantwoording in 1e termijn. Wethouder Euser merkt 

op dat de 1e Tussenrapportage een stuk is dat is opgesteld door het vorige college en dat er door het 
huidige college geen wijzigingen in aangebracht zijn. 

 De heer Goedknegt gaat er vanuit dat het huidige college hierover een besluit heeft genomen en dat de 
heer Euser moet stoppen met te roepen dat het van het vorige college is en gewoon de vragen moet 
beantwoorden en het stuk indien nodig had moeten aanpassen. 

 Wethouder Euser verklaart dat het stuk niet is aangepast en dat hij de consequenties hiervan aanvaardt. 
Voor wat betreft de woningbouwprognoses zal hij zorgen voor de juiste cijfers en zorgen dat e.e.a. correct 
in de 2e Tussenrapportage terecht komt. 

 Inzake de dekking die moet worden gevonden voor de 1,7 miljoen wijst hij erop dat er ook nog rekening 
gehouden moet worden met de consequenties van de mei/juni circulaire. Er is in elk geval een uitgavestop 
afgekondigd en verder zal worden gekeken naar structurele ombuigingen. Hij zal ook kijken naar 
eventuele besparingen op externe adviseurs. Ook zal hij zijn uiterste best doen om gestelde vragen in het 
vervolg op tijd mee te nemen en zegt toe dat hij de antwoorden zodra deze beschikbaar zijn naar de raad 
te sturen. 

 De voorzitter vraagt de wethouder ook nog iets te zeggen over het voorstel van de heer van der Graaff 
over het toevoegen van punt b van het besluit onder a en de opmerking van de heer van Wolfswinkel over 
de 3 ton. 

 Wethouder Euser geeft aan dat de opmerking van de heer van der Graaff formeel technisch juist is maar 
dat gezocht moet blijven worden naar een andere oplossing. Hij heeft geen probleem met het voorstel. 
Voor wat betreft de 3 ton geeft hij aan om deze niet direct terug te storten gezien de verwachte kortingen 
die uit de mei/juni circulaire komen en nog niet verwerkt zijn. Mocht er toch ruimte zijn dan is het aan de 
raad om te beslissen hoe hier mee om te gaan. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel is van mening dat de 

voornoemde 3 ton terug moet komen in de 1e of 2e tussenrapportage en niet zomaar kan blijven zwerven. 
Wethouder Euser zegt toe de overwegingen te betrekken bij de 2e Tussenrapportage zodat de raad er een 
besluit over kan nemen. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Gardeitchik. De heer Gardeitchik is blij met de antwoorden van 
de wethouder maar onderstreept het belang van het zoeken naar een structurele dekking voor de 7 ton. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff heeft het mondeling 
amendement op papier gezet en overhandigt dit aan de voorzitter. De voorzitter geeft het amendement de 
letter d en leest het voor. 
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 De heer Goedknegt merkt op dat het amendement helder is maar dat hij het onverstandig vindt. 
 De voorzitter vraag of er behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring en constateert dat de heer 

Goedknegt deze wil afleggen. De heer Goedknegt geeft aan niet in te kunnen stemmen met voorliggend 
besluit omdat essentiële onderdelen missen. Hij zal de gestelde vragen morgen dan ook schriftelijk 
indienen zodat zij binnen 30 dagen worden beantwoord. Verder ziet hij liever dat er dekking gezocht wordt 
voor de 7 ton dan dat deze ook uit de algemene reserve komt. 

 Hierna gaat de voorzitter over tot het in stemming brengen van amendement d en het besluit.  
Voor amendement d stemmen 6x EVA, en 3x PvdA, tegen stemmen 5x VVD, 1x CU/SGP en 2x CDA. Het 
amendement is aangenomen. 
Hierna brengt hij besluit 83780 1e Tussenrapportage 2010 in stemming. Voor het besluit stemmen 6x EVA, 
1x CU/SGP, 2x CDA en 3x PvdA, tegen stemmen 5x VVD. Het raadsbesluit is aangenomen. 

 
12a Toelichting op besluit genomen in VRR inzake begroting 2011 en ombuigingsvoorstellen  
 De voorzitter geeft een toelichting op het besluit van het AB van de VRR om in te stemmen met de 

begroting 2011 en de ombuigingsvoorstellen. Er zijn afspraken gemaakt over de positie en de binding van 
de vrijwilligers en de beroepskrachten. Deze zullen in de OR van de VRR nader worden uitgewerkt, 
waarbij ook gekeken wordt wat nog op tafel ligt. 

 In BAR-verband is overleg geweest tussen de burgemeesters en afgesproken dat er ook met onze 
vrijwilligers regelmatig overleg komt. Dan kunnen zaken waarmee de vrijwilligers zitten meegenomen 
worden naar de districtscommandant. 

 Uiteindelijke hebben 3 gemeenten tegen de begroting gestemd. 
 De voorzitter geeft aan waarom hij wel heeft voorgestemd, waarbij hij de punten zoals hem meegegeven 

in de zienswijze afwerkt. 
 2e TankAutoSpuit – deze mag voor de komende 2 jaar blijven, maar zal niet operationeel gemaakt worden. 

Grote kosten zijn voor de gemeente, andere kosten betaalt de VRR. 
 Aanrijtijden Portland – daarover is hij in overleg gegaan met de districtschef en postcommandant. Er komt 

in het najaar een voorstel hoe dit beter geregeld kan worden. 
 Behoud kazerne – hierover is afgesproken dat serieus gekeken wordt naar de initiatiefvoorstellen over een 

andere invulling in het gebied, waarbij met name nog moet worden gekeken naar de financiën. 
 Dit alles samen met het in de zienswijze gestelde vooralsnog niet instemmen, hebben zijn keuze bepaald. 

Daarnaast was het zo dat mocht hij tegen gestemd hebben de optie om serieus naar de alternatieve 
voorstellen voor de kazerne te kijken zeker van de baan zouden zijn geweest. 

 Nog deze week komt er een brief naar de raad waarin het verhaal nog eens wordt verteld en zullen ook de 
vrijwilligers via een brief en in een bijeenkomst worden geïnformeerd. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff geeft aan dat naar zijn 

mening eerder in de raad een goede discussie is gevoerd over de begroting en de ombuigingsvoorstellen 
waarbij heel duidelijk was dat de raad niet akkoord zou gaan met de ombuigingsvoorstellen. Zijn zorgen 
worden zeker niet weggenomen en het akkoord gaan met de begroting en de ombuigingsvoorstellen 
strookt in geen enkel opzicht met de gemaakte afspraken. Het kan niet zo zijn dat als wij nee zeggen 
tegen een voorstel van de VRR zij alternatieven niet willen onderzoeken. Hem schiet dan het woord 
chantage te binnen. Hij constateert dat hetgeen uit het vuur gesleept is in zijn ogen boterzacht is. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt merkt op dat naast de 

zienswijze waarover uitvoerig is gesproken er ook nog een convenant met de VRR is waar in afspraken 
zijn vastgelegd. Hij merkt hier weinig van en is uitermate teleurgesteld in de uitkomsten van de 
vergadering van hedenmiddag. Er is bij hem tanend draagvlak om bij de VRR te blijven. 

 
 Hierna geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Hek. Mevrouw Hek geeft aan verbaasd en teleurgesteld 

te zijn over het voor het voorstel stemmen van de voorzitter. Zij dacht dat de raad haar standpunt – tegen 
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stemmen – duidelijk had gemaakt. Zij sluit zich aan bij hetgeen de heer van der Graaff hierover gezegd 
heeft. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel geeft aan dat we hier 

te maken hebben met een dilemma tussen verantwoording en ruggespraak maar merkt op dat het 
verstandig is niet te hard van stapel te lopen met het trekken van conclusies. Het is goed de discussie 
voort te zetten in september. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Gardeitchik. De heer Gardeitchik is verbaasd over het 

ingenomen standpunt maar wil de toegezegde brief afwachten voordat er verder een debat gevoerd wordt 
over dit onderwerp. 

 
13. Sluiting openbare deel 

De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering waarbij hij opmerkt dat de vergadering in 
beslotenheid wordt voortgezet in de atriumzaal. 
 

18. Heropening openbare deel 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 

19. Centrumontwikkeling Rhoon 
 De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van de raadsbesluiten en het amendement. 
 De voorzitter brengt raadsbesluit 85695 Geheimhouding raadsvoorstel 85207 inclusief bijlagen; 

kredietvoorstel gemeenteraad voor aangaan verplichtingen AH Rhoon in stemming. Het besluit wordt 
unaniem aangenomen. 

 Hierna brengt hij amendement a in stemming. Voor het amendement stemmen 1x CU/SGP, 5x VVD en 2x 
CDA, tegen stemmen 6x EVA en 3x PvdA. Het amendement is verworpen. 

 Hij brengt raadsbesluit 85209 Kredietvotering voor realisatie 2e fase Centrumontwikkeling Rhoon in 
stemming. Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 
20. 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  
27 september 2010. 
 
De griffier a.i. De voorzitter 
 
 
 
 
John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 

 


