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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en wijst de aanwezigen erop dat er een gewijzigde agenda is. 
Het punt over de behandeling van de zienswijze op de programmabegroting 2011 van de VVR wordt niet 
behandeld. De heer van der Graaff wijst de voorzitter erop dat het debat over de overheveling van 
budgetten niet op verzoek van de fractie PvdA maar fractie VVD is. Mevrouw Spruit bevestigt dit. De 
gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan dat er 2 insprekers zijn. En geeft vervolgens het woord aan de heer Arshak van de 
sportschool in Portland. 
 

Betreft Vergadering gemeenteraad 
Datum 

vergadering 
Maandag 31 mei 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.C. de Bruijn, 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 (PvdA);  
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer J.A. Spierings (CDA); 
De heer R. Polder (NAP) 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP). 

Afwezig 
met kennisgeving 

Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA) 

  

VERSLAG  
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De voorzitter constateert dat er nu geen vragen aan de heer Arshak zijn maar dat de VVD wel vragen 
heeft gesteld die in het vragenhalfuur aan de orde komen. 
 
Hierna geeft hij het woord aan de heer Backbier. 
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De voorzitter bedankt de heer Backbier. 
 

3. Het vragen ½ uur 
De voorzitter vraagt de heer Polder om zijn vragen namens de NAP te stellen. 
 
De heer Polder stelt de vraag over het Centrumplan Ontwikkeling Poortugaal: 
De komst van de tweede supermarkt in Poortugaal is eerst beloofd voor de kerst van 2009 en 
later opgeschoven naar voor de zomer 2010. Al over drie weken is het 21 juni 2010, het 
moment dat de zomer volgens de sterrenkundige indeling aanbreekt. Vooruitlopend op de 
opening van de nieuwe supermarkt van Aldi is een parkeerterrein aangelegd en zijn bomen 
gesnoeid. Vooralsnog zijn er geen bouwactiviteiten waargenomen die de komst van een 
supermarkt aankondigen. 
Onze vragen zijn dan ook: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. tot de ontwikkeling van de tweede supermarkt,  
is er een contractuele overeenkomst met Aldi gesloten m.b.t. deze ontwikkeling, 
wanneer wordt de tweede supermarkt in Poortugaal dorp geopend ? 
 
Wethouder van Praag geeft aan dat het niet mogelijk is om een supermarkt eerder te bouwen dan 1 
januari 2011 omdat op die datum het huidige contract met Plus afloopt. Hij begrijpt dat dit teleurstellend is, 
maar zo liggen de feiten. In de tussentijd wordt wel gewerkt aan het opstarten van een 
bouwvergunningprocedure en wordt een aanbesteding gestart voor de openbare ruimte. Ook proberen 
partijen om alsnog tot overeenstemming te komen over het eerder ontbinden van het contract. 
De heer Polder geeft aan dat dit inderdaad zeer teleurstellend is omdat hem bijstaat dat de Plus had 
aangegeven wel mee te werken aan het ontbinden van het contract. Lopen we niet de kans dat Aldi 
afhaakt? 
Wethouder van Praag geeft aan met de eigenaar van het pand om tafel te zitten en die sluit weer een 
contract met de supermarkt. De eigenaar weet van de voorbehouden die er zijn. 
 
De voorzitter vraagt de heer Polder om zijn 2e vraag te stellen: 
Als weer enige jaren heeft de fractie van de NAP en die van EVA ernstige bedenkingen over 
de winstgevendheid van de exploitatie van de CAI. Voor de verkiezingen van maart 2010 is er 
een glasvezelinitiatief genomen door de fracties van NAP en EVA. Destijds hebben deze 
fracties aangegeven dat het verlies op de CAI tot 1 miljoen over een periode van vier jaar kon 
oplopen. De fracties van de PvdA en VVD hebben tot vlak voor de verkiezingen aangegeven 
dat er winst zou worden gemaakt met de exploitatie van de CAI. De fractie van de PvdA heeft 
in de Schakel met klem ontkent dat de exploitatie zeer negatief zou uitpakken en de burger 
per saldo met het glasvezelinitiatief duurder uit zou zijn dan bij het behouden van de CAI. 
De cijfers over 2009 geven nu een verlies aan van € 269.000,00 ! 
Onze vragen zijn : 
- Hoe kan het dat er nu een verlies is van € 269.000,00 terwijl eerder werd gesteld dat de 
exploitatie positief zou zijn 
- Wat is het herstelplan van het college 
- Welke acties worden door het college ondernomen om het negatieve resultaat van de 
exploitatie van de CAI te compenseren 
- Ten laste van welke budget worden de negatieve opbrengsten geboekt 
 
De voorzitter geeft wethouder Euser het woord. De heer Euser zoomt in op de ontwikkelingen die op dit 
moment gaande zijn. Het klopt dat de opbrengsten lager zijn dan in de begroting is opgenomen. Het 
resultaat over 2009 is € 39.000 positief en inderdaad € 269.000 lager dan begroot. Dit komt deels doordat 
de eenmalige opbrengsten niet meer ten gunste van de exploitatie gerekend mogen worden maar worden 
verrekend met de investeringen. Daarnaast is het aantal abonnees fors lager dan waarmee gerekend 
werd. Voor wat betreft het herstelplan zal dit jaar terughoudendheid worden betracht in het uitgavenbeleid. 
Op dit moment is de ambtelijke organisatie bezig de kosten, opbrengsten, bezittingen en schulden 
inzichtelijk te krijgen. Dit alles in het kader van een voorstel waaraan het college werkt over een bepaalde 
vorm van verzelfstandiging voor de CAI. Naar verwachting zal dit voorstel eind september naar de raad 
gezonden worden.  
De negatieve resultaten zullen naar verwachting weggestreept worden tegen het weerstandsvermogen. 
Maar uiteindelijk is het aan de raad om tijdens de behandeling van de jaarrekening te bepalen wat u wilt. 
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De heer Polder constateert dat de begroting veel te rooskleurig is geweest. Hij geeft verder aan dat hij 
vindt dat de tarieven niet omhoog moeten om gaten te dichten. Ook zou hij het voorstel aan de raad over 
de CAI graag voor de zomer ontvangen. 
 
De heer Euser geeft aan dat de keuze voor eind september te maken heeft met het goed voorbereiden 
van het voorstel en ervoor zorgen dat het technisch en financieel goed onderbouwd is en dat er draagvlak 
is. 
 
De heer van der Graaff wil graag reageren op het in zijn ogen gekleurde verhaal van de heer Polder. Als 
hij zich goed kan herinneren betreft het een reactie van de PvdA op een advertentie waarin een aantal 
stellingen werden genoemd. In dat artikel heeft de heer van der Graaff geprobeerd deze te ontkrachten en 
is hij ingegaan op de cijfermatige berekeningen. Het betrof: 
- de opbrengsten van de verkoop van de CAI leveren een structureel gat op omdat er inkomsten vervallen 
- er moeten kosten gemaakt gaan worden voor het gebruik van het glasvezelnetwerk waar nu gratis 
gebruik van wordt gemaakt. 
- hij blijft het onjuist vinden dat gesuggereerd wordt dat Fiber to the Home gratis wordt gerealiseerd. 
Zijn vraag is dan ook of het juist is wat de heer Polder zich herinnert. 

 
De voorzitter vraagt of de heer van der Graaff ook nog vragen heeft aan de wethouder omdat het niet de 
bedoeling is hier nu een discussie te voeren over dit onderwerp. De heer van der Graaff heeft geen vragen 
aan de wethouder.  
De voorzitter geeft de heer Polder de gelegenheid te reageren. De heer Polder geeft aan dat hij verwacht 
dat de discussie gevoerd zal worden in september/oktober en dat hij dan ook het krantenartikel mee zal 
nemen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt voor het stellen van de vragen over Arshak Bodu en 
Budy World. 
 
Arshak Body & Budo World heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een 
sportschool / BSO. De VVD fractie heeft van bewoners vernomen dat het vorige college het besluit heeft 
genomen voornemens te zijn om vrijstelling te verlenen op het vigerende bestemmingsplan. De VVD 
fractie kent dit besluit niet en heeft daarbij de volgende vragen.  
1) Kunt u aangeven wanneer dit besluit is genomen?  
 
2) Kunt u aangeven op welke punten het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan?  
 
3) Gaat dit college het voornemen omzetten in een daadwerkelijk besluit, gelet op de bezwaren van de 
omwonenden?  

 
 De voorzitter geeft het woord aan wethouder Rombout. Wethouder Rombout dankt de heer Arshak voor 

zijn inspreken en memoreert dat zij kort geleden een goed gesprek met hem heeft gehad over dit 
onderwerp ook dankt zij de heer Backbier voor zijn meedenken. Zij hoopt in de toekomst hier met hem een 
gesprek over aan te kunnen gaan mits hij de integriteit daar laat waar hij hoort. 

 
 Voor wat betreft het voorgenomen besluit. Het gaat om een brief die naar aanleiding van een mandaat van 

het vorige college is opgesteld met betrekking tot het voorgenomen besluit. Deze loopt vooruit op het 
uiteindelijke besluit dat door dit college genomen zal worden. De reden dat er nu commotie is ontstaan 
heeft te maken met het feit dat een bouwvergunning is aangevraagd voor een bouwhoogte van 12,5 meter 
terwijl in het bestemmingsplan een bouwhoogte van 12 m is toegestaan. Daarnaast is het zo dat de 
bewoners twijfelen of het bestemmingsplan de bouw überhaupt toelaat. Om deze twee redenen zijn veel 
zienswijzen ingediend. De wethouder geeft aan dat zij laat uitzoeken hoe een en ander in elkaar zit, zodat 
wellicht voorkomen kan worden dat de rechter er aan te pas moet komen. 

 
 De heer Goedknegt verbaast zich erover dat er geen collegebesluit is. Ergens zou toch op enig moment 

een mandaat verleend moeten zijn. 
 De wethouder geeft nogmaals aan dat er geen besluit is en dat het huidige college een besluit zal nemen 

over het al dan niet verlenen van een ontheffing op het bestemmingsplan. 
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 De heer van Wolfswinkel overvalt het idee dat bestuurders het soms lastig vinden gepaste afstand te 

nemen van het partij standpunt. Collegeleden zijn bestuurders voor alle inwoners. 
 
 De voorzitter wijst er nogmaals op dat het vragen1/2 uur bedoeld is voor vragen en niet voor debat en 

geeft vervolgens het woord aan wethouder Rombout. 
 Wethouder Rombout geeft aan dat zij meent dat er een dualistisch bestel is en dat de fractie EVA op 

straat kan doen en laten wat zij wil. Ze benadrukt dat zij in gesprek is met alle partijen in deze zaak. 
 
 De heer van der Graaff geeft aan dat ook als een besluit gemandateerd is, het een voornemen dan wel 

besluit van het college is en dat men als college zich hieraan dient te houden. Hij adviseert de wethouder 
advies in te winnen bij de gemeentesecretaris over de juridische consequenties die er mogelijk zijn. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Polder. De heer Polder geeft aan het gevoel te hebben dat er 

nog wat speelt, nl. mag er wel een sporthal gebouwd worden. Hij vraagt zich af hoelang het nog gaat 
duren voordat duidelijkheid komt voor de ondernemer. Deze is al meer dan 2 jaar bezig met deze plannen. 

 
 De wethouder geeft nogmaals aan dat als er een bouwvergunning was aangevraagd voor een gebouw 

niet hoger dan 12 meter dan was de vergunning al verleend. Nu dit een aanvraag betreft voor 12,5 meter 
is een andere procedure van toepassing. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt voor het stellen van de volgende vraag. 
 

De gemeenteraad heeft op 25 januari besloten om de 6 ha. aan de rand van de wijk Portland aan te 
wijzen als mogelijke vestigingsplaats voor een stoeterij en manage met de uitdrukkelijke opdracht om 
samen met het Wereld Natuurfonds (WNF) te onderzoeken of er een combinatie met de klimaatbuffer 
mogelijk is. Dit alles onder de voorwaarde dat minimaal de opbrengst van de boekwaarde van de 
onderliggende grond gehaald wordt.  
Het vorige college is hier heel voortvarend mee aan de slag gegaan mede vanwege het feit dat de 
beoogde manege dringend op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie en er voor de zomer een besluit 
genomen zou moeten worden om in aanmerking te komen voor de subsidie inzake de klimaatbuffer.  
Er bereiken ons berichten van één van de betrokken partijen dat de gemeente Albrandswaard op dit 
moment een passieve houding aanneemt ten aanzien van deze ontwikkeling.  
Dat roept bij ons de volgende vragen op:  
1. Wat is er gebeurd met de input van de verschillende partijen die zij in maart bij de gemeente onder 
tijdsdruk aan hebben geleverd om zo snel mogelijk tot een uitgewerkt plan te komen?  
2. Bestaat bij dit nieuwe college nog steeds de indruk dat het mogelijk is om de 6 ha. in combinatie met de 
klimaatbuffer van het WNF in te vullen?  
3. Waarom vindt er geen terugkoppeling plaats naar de betrokken partijen?  
4. Kan de gemeenteraad nog voor de zomer een uitgewerkt voorstel verwachten?  

 
 De voorzitter geeft het woord aan wethouder van Ginkel. Wethouder van Ginkel geeft aan dat de 

afgelopen maand voortvarend het werk is voortgezet. De workshops zijn uitgewerkt en er zijn inmiddels 
een aantal scenario’s beschikbaar die in september aan de raad zullen worden voorgelegd. 

 De heer Goedknegt vraagt zich nog af hoe het is met de combinatie met de klimaatbuffer en de mogelijk 
tot het aanvragen van een subsidie bij het WereldNatuurFonds (WNF) 

 Wethouder van Ginkel geeft aan dat die optie nog niet van de baan is, maar er wordt op dit moment nog 
gerekend. 

 De heer Goedknegt vraagt of we dan de subsidie niet mislopen. 
 Wethouder van Ginkel geeft aan dat de subsidie nog niet van de van de baan is. Zij heeft afgelopen week 

nog contact gehad met het WNF en in dat gesprek is niet aangegeven dat de mogelijkheid tot 
subsidieaanvraag aan het eind van deze maand vervalt. 

 
 De voorzitter vraagt mevrouw Spruit de volgende vraag te stellen namens de VVD. 
  

Wij hebben geconstateerd in de besluitenlijst van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, die 
eind april is vastgesteld, dat aan de gemeente Albrandswaard een termijn is gesteld om in het eerste half 
jaar van 2010 tien of meer verblijfsgerechtigden (registratie COA) in de gemeente te huisvesten.  
Dit heeft bij ons tot de volgende vragen geleid:  
1. Is het gebruikelijk dat het dagelijks bestuur van de Stadsregio dergelijke besluiten neemt en daarbij een 
gemeente een termijn oplegt?  
2. Staat er een sanctie op het niet halen van deze opgelegde verplichting?  
3. Gaat het u lukken om tien of meer verblijfsgerechtigden voor 1 juli te huisvesten?  
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 De voorzitter geeft het woord aan wethouder van Praag. Wethouder van Praag geeft aan dat het niet echt 

gebruikelijk is gemeenten te vragen verblijfsgerechtigden te huisvesten. Albrandswaard is niet de enige 
gemeente waaraan dit gevraagd is. Overigens is de termijn waarbinnen huisvesting zou moeten 
plaatsvinden korter dan de vastgelegde 6 maanden. De gemeente is erin geslaagd om dankzij de 
inspanningen van de woningcorporaties alle plaatsingen te huisvesten. Dus wat dat betreft is er niets aan 
de hand. Het is wel zaak om hier blijvend aandacht aan te schenken met name ook omdat Albrandswaard 
moeilijk aan de verplichtingen kan voldoen. Het gaat vooral om alleenstaanden en voor die groep zijn er 
weinig woningen via woningcorporaties e.d. beschikbaar. Er zal dan ook op korte termijn overleg met alle 
betrokken partijen plaatsvinden. Op dit moment zijn alle plaatsingen voor het 1e half jaar van 2010 gedaan 
en zijn alle opgelopen achterstanden vanaf 2006 weggewerkt. 

 Mevrouw Spruit vraagt nog om hoeveel verblijfsgerechtigden het per jaar gaat. De wethouder geeft aan 
dat hij dit niet kan zeggen omdat dit per halfjaar door het ministerie wordt vastgesteld. Maar we hebben 
aan onze verplichting voor het 1e halfjaar 2010 voldaan. 

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

aanmerkingen tekstueel en naar aanleiding van. Toegevoegd moet worden het verslag van 27 mei, 
begroting VVR 2011. 

 De heer Moret merkt op dat in het verslag van de raadsvergadering van 26 april op blz. 19 de heer 
Gardeitchik wordt aangewezen als carrouselvoorzitter maar dat hij is vervangen door de heer Goudriaan. 
Moet de heer Goudriaan niet alsnog benoemd worden?  

 De voorzitter vraagt de griffier om een toelichting. De heer Hagenaars geeft aan dat de voorzitter van de 
stemcommissie bij vergissing Gardeitchik heeft gelezen waar Goudriaan stond op het blad met de 
uitslagen van de stemming. De voorzitter concludeert dat dit bij dezen is rechtgezet. 

 Mevrouw Spruit merkt op dat zij op 17 mei weldegelijk aanwezig was bij alle carrouselvergaderingen. De 
voorzitter zegt toe dat dit wordt rechtgezet. 

 De heer van der Graaff zou het op prijs stellen als bij de raadsvergadering van 17 mei alle leden van de 
fractie PvdA met kennisgeving afwezig zouden worden gemeld. De voorzitter zegt toe dat dit wordt 
aangepast. 
De raadsvergaderingen 126/04/2010 en 17/05/2010: wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousels 03/05/2010, 17/05/2010 en 27/05/2010: wordt unaniem vastgesteld. 
 

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

behalve ingekomen stuk 6 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; concept begroting 2011 (verseon 
83031). Dit stuk wordt op verzoek van de heer Goedknegt niet vastgesteld omdat over dit onderwerp later 
op de avond een carrouselvergadering plaatsvindt. 
 
De voorzitter stelt hierna de gewijzigde lijst met ingekomen stukken vast. 
 

6. Benoeming mevrouw W.J. Giele als duoraadslid 
 De raad stemt unaniem in met de benoeming. 
  
7. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is tot het afgeven van een stemverklaring. 
 
8. Hamerstukken 

-  Verordening dode gezelschapsdieren 2010 
- Krediet reconstructie Koninginnebuurt 
- Benoeming nieuw lid Programmaraad Albrandswaard. 
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De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 
 

9. Debat op verzoek van de fractie VVD over “Overheveling budgetten 2009” 
 De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de mevrouw Spruit. Mevrouw Spruit geeft aan dat 

het hier gaat over het voorstel om budgetten over te hevelen.  Zij begrijpt dat zaken soms vertragen maar 
dat dit niet het geval is met de structuurvisie omdat bewust de keuze is gemaakt dit onderwerp over te 
laten aan het nieuwe college. Toch heeft haar fractie geen probleem met het overhevelen van dit budget. 
Zij vraagt wanneer de raad een voorstel over de structuurvisie kan verwachten. Ook geeft zij aan dat de 
gestelde vragen wat laat maar naar tevredenheid zijn beantwoord.  

 Voor wat betreft de overheveling van de LEA-gelden begrijpt zij dat dit niet meer aan de orde is Zij stelt 
voor het raadsbesluit te wijzigen via een mondeling amendement. 

 De heer Goudriaan geeft aan dat zijn fractie zich kan vinden in het voostel, maar geeft aan dat zijn fractie 
het op prijs zou stellen als zij op de hoogte gehouden kunnen worden als dit weer voor zou kunnen 
komen. 

 De voorzitter geeft het woord aan wethouder Euser. De heer Euser verontschuldigt voor de late 
beantwoording van de vragen. Het college buigt zich de komende dagen over de strategische visie van 
Albrandswaard. Zowel over het proces als over de inhoud. De resultaten hiervan zal hij zo snel mogelijk 
aan de raad melden. 

 In het raadsvoorstel is de laatste regel over de overheveling van de LEA-gelden komen te vervallen. Het 
raadsbesluit is overeenkomstig aangepast. 

 De voorzitter schorst de vergadering zodat op verzoek van de heer van der Graaff het gewijzigde 
raadsbesluit kan worden gekopieerd en uitgedeeld aan de raad. 

 De voorzitter heropent de vergadering en constateert dat er geen vragen meer zijn.  De voorzitter brengt 
raadsbesluit Overheveling budgetten 2009 in stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Debat op verzoek van alle fracties over de nota “Van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling” 
 De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de heer Polder. De heer Polder vindt het lastig om 

een concept brief die over dit onderwerp is opgesteld en al door twee raden (Ridderkerk en Barendrecht) 
is vastgesteld niet ook goed te keuren. Kijkend naar het proces echter is hij van mening dat het punt van 
lokaal maatwerk veel te weinig is opgepakt. Hij is bezig een motie voor te bereiden over dit onderwerp die 
hij voornemens is in juni bij de raadvergadering in te dienen.  

 De heer Kweekel meldt dat zijn fractie EVA zich aansluit bij de woorden van de heer Polder. Hij voegt hier 
nog aan toe dat naast meer aandacht voor lokaal maatwerk hij ook graag zou zien dat er gekeken wordt 
naar woonmilieus en leefstijlen. 

 Mevrouw Spruit sluit zich namens haar fractie VVD eveneens aan bij de woorden van de heer Polder. 
Tevens kan haar fractie instemmen met de reactie aan de Stadsregio, waarbij zij opmerkt dat zij er vanuit 
gaat dat als de verordening vastgesteld wordt dat de raad hierover wordt geconsulteerd. 

 De heer van der Graaff sluit zich aan bij de vorige sprekers en wijst erop dat het van belang is, nu het 
besluitvormingsproces in de 2e Kamer vertraging heeft opgelopen dat er zo breed mogelijk geprobeerd 
wordt draagvlak te creëren. Wat hem betreft is de brief een eerste signaal aan de Stadsregio dat wij als 
gemeente meer lokaal maatwerk willen, maar dit zal zeker nog een vervolg moeten krijgen. 

 Mevrouw Hek sluit zich ook aan bij hetgeen gezegd is. Zij betreurt het dat de brief niet scherper 
geformuleerd kan worden omdat deze al door de twee andere BAR-gemeenten is goedgekeurd. Zij zou 
graag willen dat de brief een begeleidend schrijven krijgt waarin de gevoelens van de raad worden 
onderstreept. 

 De heer van Wolfswinkel constateert dat Albrandswaard een zeer aantrekkelijke gemeente is om in te 
wonen. Daarnaast constateert hij dat er weinig kansen zijn op huurwoningen. De Stadsregio heeft te 
weinig oog en oor voor de problemen. Gezien het feit dat het voorstel controversieel is vraagt hij zich af of 
het zin heeft dit in de Stadsregio te behandelen. 

 
 Wethouder van Praag merkt op dat de Stadsregio in dit geval de boodschapper is en niet de opsteller van 

het bericht. Hij geeft aan dat de mogelijkheden voor lokaal maatwerk zeer beperkt zijn en het 
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leefbaarheidscriterium van de wet moeilijk uit te leggen. Het is inmiddels wel zo dat ook andere 
gemeenten zich dit realiseren. Ook is inmiddels weerklank gevonden bij de portefeuillehouder van de 
Stadsregio om samen op te trekken in deze. De lobby zou er nu op gericht moeten zijn te zorgen dat ook 
andere gemeenten zich aansluiten. 

 Wat betreft het gevolgde proces is het zo dat in de andere twee BAR-gemeenten de brief reeds door de 
betreffende commissie was goedgekeurd en niet meer in de raad is besproken. Omdat dit hier wel de 
wens van de raad was, loopt de besluitvorming dus niet gelijk. Hij is verheugd te constateren dat er veel 
overeenstemming is met elkaar. 

 Hierna geeft de wethouder nog aan dat ondanks dat de wet controversieel is verklaard en toch besloten is 
de consultatieronde af te ronden zodat rekening kan worden gehouden met de opmerkingen. Het is echter 
niet zo dat nu vol gas verder wordt gegaan met het vaststellen van de verordening in de Stadsregio. 

 Voor wat betreft de formulering van de brief geeft de wethouder aan dat dit qua scherpte in de formulering 
het meest haalbare was. Verder is de Stadsregio gevraagd mee te denken naar mogelijke oplossingen 
voor het probleem waarbij de thematiek van de slaagkans een belangrijke rol zal spelen. De wethouder 
kan zich voorstellen dat er misschien een formulering zou kunnen komen waarbij zodra de slaagkans 
onder een bepaald percentage komt of niet binnen een bepaalde tijd te realiseren is dat dan ingegrepen 
wordt. Met onze eigen woningbouwvereniging hebben wij hier geen discussie over maar de wethouder 
geeft aan dat hij weet dat er bij de Maaskoepel een ander inzicht leeft. 

 Voor wat betreft de woonmilieus en leefstijlen geeft hij aan dat hier in Stadsregioverband voorbereidingen 
voor worden getroffen.  

 Als laatste geeft hij aan dat wat hem betreft de boodschap van de raad helder is en dat hij samen met de 
vertegenwoordigers van Albrandswaard in de Stadsregio de boodschap over zal brengen en wat hem 
betreft een motie niet nodig is. Maar dat is natuurlijk aan de raad. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Polder in tweede termijn. De heer Polder constateert dat gezien 
de eensgezindheid hij geen noodzaak meer ziet tot het voorbereiden van een motie.  

 De heer van der Graaff sluit zich aan bij hetgeen de wethouder uiteen heeft gezet, maar merkt op dat wat 
hem betreft de brief namens de raad verzonden zou moeten worden. 

 Mevrouw Hek sluit zich hierbij aan. 
 De heer van Wolfswinkel stelt voor het verslag van deze vergadering met de brief mee te sturen naar de 

Stadsregio. Wat hem betreft kan de brief dan verzonden worden door het college. 
 Wethouder van Praag geeft aan dat het proces bestaat uit consultatie van colleges en niet van raden. Dat 

is een ander proces. Hij zegt toe het verslag van 31 mei 2010 naar de Stadsregio te sturen zodra dit door 
de raad is goedgekeurd. 

 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring.  De voorzitter 
brengt raadsbesluit 79596 Van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling  in stemming. Het 
voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. Initiatiefvoorstel van de fractie VVD met betrekking tot de aansluiting Rivierweg – Groene Kruisweg 
 De voorzitter vraagt de heer Goedknegt het initiatiefvoorstel toe te lichten. De heer Goedknegt verzoekt de 

voorzitter het voorstel inhoudelijk te behandelen conform het reglement van orde. De heer Goedknegt is 
tijdens de verkiezingscampagne herhaaldelijk aangesproken door inwoners over de verkeersopstoppingen 
rondom de aansluiting Rivierweg en Groene Kruisweg. De fractie VVD heeft hiervoor een aantal mogelijke 
oplossingen bedacht en verzoekt het college het probleem onder de loep te nemen, overleggen op te 
starten met betrokken partijen, een plan van aanpak opstellen en tot een voorstel ter dekking van de 
kosten te komen. 

 De heer Kweekel zegt dat de fractie EVA er de voorkeur aan geeft dit onderwerp eerst in een carrousel te 
bespreken. Dan is er ook gelegenheid om bestaande studies te raadplegen. 

 De heer Polder geeft er ook de voorkeur aan om eerst verder te studeren op mogelijke oplossingen en die 
te bespreken in een carrouselvergadering. 

 De heer van Wolfswinkel spreekt zijn verbazing uit over het voorstel om het exploitatieoverschot van 
Essendael/Portland aan te wenden voor dit voorstel. In zijn ogen zijn de problemen Albrandswaard 
overstijgend en het lijkt hem zinvol om het college voorwerk te laten doen.  



  blad 13 van 13  

 De heer Goedknegt wijst de heer van Wolfswinkel erop dat dit nu precies hetgeen is wat er in het 
initiatievoorstel staat. Waarbij ook onderzocht moet worden of subsidiering tot de mogelijkheden hoort en 
een eventueel resterend stukje financiering uit het exploitatieoverschot Essendael/Portland zou kunnen 
komen. 

 Volgens de heer Spierings zijn er reeds vergaande plannen zijn om de Groene Kruisweg aan te pakken. 
Hij begrijpt dan ook het voorstel van de VVD maar in deze tijden van financiële crisis baren de plannen 
hem toch zorgen. Hij hecht er belang aan dat er eerste met betrokken partijen wordt overlegd, er een 
planning komt en een financiële onderbouwing. 

 De heer van der Graaff vindt het voorstel heel herkenbaar. Ook hij benadrukt dat het probleem ook te 
maken zou kunnen hebben met de aanzuigende werking van verkeer dat gebruik maakt van de Rhoonse 
baan. Verder acht hij het van belang dat er iets gedaan wordt aan de in het voorstel genoemde 
verkeersonveilige situatie. Een financieel kader is noodzakelijk. Hij sluit zich aan bij het voorstel om het 
onderwerp in een carrousel te laten terugkomen. 

 De voorzitter concludeert dat het verzoek aan het college is om de diverse punten op papier te zetten en in 
een carrousel te bespreken, waarna vervolgstappen kunnen worden afgesproken. 

 De heer Goedknegt vraagt of hier dan ook een tijdsplanning aan kan worden gehangen. 
 De voorzitter vraagt wethouder van Ginkel om deze vraag te beantwoorden. Wethouder van Ginkel geeft 

aan dat er al diverse onderzoeken liggen en dat zij verwacht vrij snel te kunnen reageren en een 
terugkoppeling te kunnen geven aan de raad in september. 

 
12. Sluiting 

Alvorens de vergadering te sluiten stelt de voorzitter voor om het aanvangstijdstip van de hierna volgende 
carrousel te vervroegen van 22.20 uur naar 22.10 uur. Hierna dankt hij alle aanwezigen voor hun inbreng 
en sluit de vergadering af. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard  in zijn openbare vergadering van  
28 juni 2010. 
 
De griffier a.i. De voorzitter 
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