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Onderwerp Terugkoppeling/discussie besluitvorming AB van de VRR 28 juni  
 
 

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

 
2. Terugkoppeling/discussie besluitvorming AB van de VRR  

De heer Van der Graaff geeft aan dat het nodige voor het reces is gezegd. Hij meldt dat de 
burgemeester had beloofd- dat ook nog schriftelijk beschikbaar te stellen. Hij geeft aan dat het 
aangekondigd is als verslag van de AB van de VRR.  
De heer Van Wolfswinkel bedankt de portefeuillehouder voor de brief die de raad heeft mogen 
ontvangen. Hij zegt begrip te hebben voor de situatie.Maar hij begrijpt ook de perceptie van de raad 
dat hij tegen de begroting was/is. Maar de overweging op het moment van stemming wat er met een 
tegenstem wordt bereikt is ook te billijken. Hij begrijpt uit de brief dat er een zelfstandige beslissing is 
genomen om toch voor begroting te stemmen om er zoveel mogelijk uit te halen, om in ieder geval de 
belangen van Albrandswaard zoveel als mogelijk was, veilig te stellen. Dat is voor zijn fractie 
voldoende.  
De heer Goedknegt kan zich ook nog wel voorstellen dat de beslissing tot voorstemmen voor de 
begroting op dat hectische moment zo is genomen. Hij vindt het belangrijker  hoe het in staat in relatie 
tot de positie van de raad. Hij vraagt zich af of nu de raad van Albrandswaard akkoord is gegaan met 
de begroting. Of is de raad door de ingediende zienswijze niet akkoord gegaan met de begroting. Ook 
vraagt hij zich af de raad altijd terug kan vallen op de afwijzende zienswijze die zij heeft ingestuurd.  Hij 
vraagt zich af of de raad in de toekomst invloed uit kan oefenen op besluiten die in de VRR genomen 
worden. Tot slot zou hij willen weten in hoeverre de raad nog sturing heeft.  
Mevrouw Hek geeft aan dat zij zich kan vinden in de woorden van de heer Goedknegt. Zij is heel 
benieuwd naar wat er precies is gebeurt en zou graag de burgemeester nu aan het woord laten.  
De heer Gardeitchik sluit zich aan bij de vorige sprekers.  
De heer Bergmann geeft aan dat de raad hem duidelijk heeft gemaakt dat de raad zich niet herkende 
in het feit dat hij in heeft gestemd met de begroting. Hij meldt dat hij dat in zich heeft opgenomen en  
het vervelend te vinden dat dit tot discussie heeft geleid. Hij zegt een hele grondige reden te hebben 
gehad om voor te stemmen. Dat heeft te maken met het feit dat hij weken vóór AB besluit stevig in de 
weer is geweest met het district en de veiligheidstoren WPC om een aantal dingen voor 
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Albrandswaard overeind te houden. Los van de vrijwilligers en de tankautospuit  was voor hem het 
belangrijkste het openhouden van de brandweerkazerne. Het voorstel zoals het voorgelegd is aan het 
AB betekende wel sluiting. Hij had “nee” kunnen zeggen maar dan nog zou het besluit genomen zijn 
zoals het nu genomen is. Iedere gemeente probeert er voor zijn eigen gemeente het beste uit te halen, 
daarbij het regionaal belang naar de achtergrond plaatsend. Hij geeft aan dat er drie 
vertegenwoordigers tegen hebben gestemd en de rest heeft ja gestemd.   
De heer Goedknegt geeft aan dat er een heel essentieel punt hoort. Hij hoort de portefeuillehouder 
zeggen dat een aantal burgemeester mogelijk de afweging heeft gemaakt, voor mijn gemeente valt het 
wel mee, laat ik maar voorstemmen. Hij hoort de portefeuillehouder zeggen dat het algemeen belang 
in dat soort vergaderingen wel eens  ondergeschoven wordt. Hij geeft aan dat er 4 gemeentes wat 
verdergaande gevolgen voelden. Drie burgemeesters hebben tegen gestemd, één  burgemeester 
heeft gedacht “laat ik nou proberen er nog iets uit te halen’. En de rest van de burgemeesters heeft 
gezegd het valt voor mijn gemeente wel mee laat ik maar “voor” stemmen. Hij vraagt aan de 
portefeuillehouder of hij zijn woorden verkeerd interpreteert.  
De heer Bergmann  antwoordt dat hij niet gezegd heeft dat iedereen maar voor zich een beetje doet. 
Wel weet hij dat er burgemeesters waren die vooraf heel veel kabaal hebben gemaakt en uiteindelijk 
wel hebben ingestemd en ook hebben sommigen voor hun eigen gemeente zaken aan de voorkant 
weten te regelen. Hij geeft aan dat hij de afweging heeft gemaakt ‘ik zit daarvoor het regionaal belang 
en voor het Albrandswaardse belang en wat ik eruit halen in het belang van Albrandswaard,  
De heer Goedknegt vraagt of de heer Bergmann er iets heeft kunnen uitslepen.  
De heer Bergmann geeft aan dat dit wel degelijk het geval is. Rond de kazerne gaat er gericht 
gekeken worden naar alternatieven en voor de 2e TAS heeft hij binnen het DB al kunnen regelen dat 
dat voor een deel overeind bleef.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat er 3 belangrijke bezwaarpunten zijn geweest vanuit de 
gemeente. De kazerne moet open blijven en de positie van de vrijwilligers moet gegarandeerd zijn. 2de 
tas moet blijven. En bediening Portland moet zo snel mogelijk op niveau komen. Hij constateert 
ondanks dat er toezeggingen zijn gedaan vanuit de AB dat de kazerne dicht gaat en de tas verdwijnt 
en dat de raad geen zekerheid over de bediening in Portland. Hij geeft aan dat in zijn ogen er helemaal 
niets is binnengehaald. Hij geeft aan dat de afweging die de portefeuillehouder heeft gemaakt de raad 
had moeten maken of dat voldoende was. Hij geeft aan dat het voor hem om de principes gaat. De 
portefeuillehouder had moeten vragen om verbreding van zijn mandaat en heeft daar drie weken de 
tijd voor gehad. Als het zo moet, wil hij hier in de toekomst helemaal geen discussie meer over voeren 
want dit kan hij niet uitleggen. Wordt nu benaderd door anderen met de vraag, wat heeft 
Albrandswaard nu besloten. Hij kan dat niet uitleggen en verwijst door naar de burgemeester.  
De heer Bergmann geeft aan dat hij aan iedereen uitleg heeft gegeven waarom hij akkoord is gegaan 
met de begroting. 
De heer Van der Graaff vraagt zich af of de portefeuillehouder enig gevoel heeft bij de discussie van 
nu. Wat heeft het voor nut om een mandaat mee te geven als daar toch niet aan vast wordt gehouden. 
Dan heeft dit geen enkel nut en is puur tijdsverspilling. 
De heer Bergmann geeft aan in de week voor dat het besluit zou worden genomen in het presidium te 
hebben gezegd wat er speelde en gevraagd hoe de leden te informeren. Een speciaal overleg, ieder 
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apart bijpraten of een brief. Het was de heer Van der Graaf die koos voor een memo. Hij geeft aan dat 
hij op deze manier de raad heeft willen informeren. Achteraf is daar verwarring over ontstaan,  
mevrouw Hek heeft gemeld dat zij verwachtte apart gebeld te worden. Anderen hebben zich daar 
minder druk over gemaakt.  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij de heer Van der Graaff wel kan volgen maar het niet eens is 
met hem. Hij geeft aan dat hij begrijpt waarom er een afweging is gemaakt door de portefeuillehouder.  
De heer Goedknegt heeft het idee dat we zitten op een raakvlak van de bevoegdheden van de 
burgemeester versus de bevoegdheden van de raad. De raad gaat over het geld en het inzet van 
middelen. Daarover heeft de raad een hele duidelijke uitspraak gedaan. Hij meldt dat er binnen de 
VRR de overtuiging bestaat dat handhaving van het huidige niveau haalbaar is. Hijzelf is daar nog 
steeds niet van overtuigd. Hij vraagt de portefeuillehouder buitengewone waakzaamheid op het punt 
van handhaving van het huidige niveau. Naar zijn mening kan dat het alleen door het behoud van 
minimaal één brandweerauto in de eigen kazerne. Daarbij moet er ook gekeken naar de andere taken 
die door de brandweer wordt uitgevoerd. Hij denkt dat daar het discussiepunt zit. Wat wil de raad en 
waar liggen de bevoegdheden van de raad. Gaat de raad hier wel over?  Hij zou graag hierover wel 
willen gaan. En is nog steeds teleur gesteld  is op de manier dat het gelopen is. Hij hoopt dat er op 
enige moment er nog een bijsturing moment komt. Hij zou graag willen weten op welke moment de 
raad nog iets kan bijsturen. En graag zou ook willen weten waar wij staan. 
De heer Bergmann waar we staan. Hij geeft aan dat na het AB het district van de brandweer en de 
brandweermensen samen om tafel gegaan. Zijn Hij meldt dat het eigen brandweer personeel van 
Albrandswaard zelf een voorstel heeft ingebracht. Er ligt een voorstel om een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen in de buurt van de ANWB. Daarnaast ligt nog een voorstel om twee 
kazernes aan de Rotterdamse kant te sluiten en daarvoor één nieuwe te bouwen. Alle plussen en 
minnen worden afgewogen waarbij ook nog gevoeligheden meespelen. Voordeel voor de ANWW 
locatie zou zijn dat Portland beter bereikbaar wordt. Maar er zijn aak nadelen. Worden vrijwilligers niet 
te zwaar belast door avond- en nachtdiensten. Etc etc. Heeft nog geen financieel plaatje ontvangen. 
Eerst moeten ook vrijwilligers over de gevolgen worden geïnformeerd. Zegt toe de raad tijdig te 
informeren.   
De Voorzitter vraagt zich af hoe er verder gegaan zal worden met dit agendapunt. 
De heer Van der Graaff wil dit in presidiumverband terugbrengen ter voorbereiding op een eventuele 
raadsbehandeling.  
De heer Gardeitchik geeft aan hier ook behoefte aan te hebben. Hij geeft aan dat hij getrickerkt is over 
de opmerking dat erin de presidium over gesproken is en dat het duidelijk was  Hij geeft aan dat hij 
hier een ander perceptie bij had. Hij meldt dat het de afspraak was dat als er iets zo veranderen dat de 
raad dan op de hoogte gesteld zou worden.  
Mevrouw Hek geeft aan dat zij het eens is met de heren Gardeitchik en Van der Graaff. Ook zou dit 
graag terug willen laten komen in de presidium.    
De Voorzitter concludeert dat dit agenda punt in de presidium wordt aangekaard.  
  
 

3. Sluiting 
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De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit hierbij de vergadering. 


