
Samenvatting/besluitenlijst van de carrouselvergadering 
van                         :  8 november 2010 
over                        :  Verzelfstandiging CAI 
 
Aanwezig                : Dhr. R. Moret (voorzitter), Dhr. J. Hagenaars (secretaris), Dhr. B. Euser  
                                  (wethouder), Mevr. V. Spruit en dhr. M. Goedknegt (VVD), dhrn. L. Littel en 
                                  J. Gardeitchik (EVA), dhrn. H.v.d. Graaff en H. Duurkoop (PvdA), dhr. J. van 
                                  Wolfswinkel (CU/SGP), Mevr. S. Hek en dhr. J. Spierings (CDA), dhrn. E.  
                                  Buitenwerf en T. Groenewegen (ondersteuning). 
 
Korte samenvatting : De discussie spitst zich toe op het rapport “Toekomstvisie CAI Albrandswaard” 
                                  en het onderliggende concept raadsvoorstel. De variant waarin de gemeente 
                                  netbeheerder wordt, vindt men in het algemeen niet of te weinig uitgediept.  
                                  Onduidelijkheid blijft er over het gebruik van het aanwezige glasvezelnet door 
                                  eventuele overnemende partijen. Niet alleen het financiële belang maar ook het 
                                  belang van de gebruiker/inwoner moet bij de afweging worden betrokken. 
                                  Komt het tot een aanbesteding, dan zal het college voorstellen daarvoor een 
                                  Begeleidingscommissie vanuit de raad in te stellen en daaraan toe te voegen 
                                  een extern deskundige (jurist) die een dergelijk project eerder mee getrokken  
                                  heeft. 
Toezeggingen         : 1. Het verlengen van het huidige contract tot einde 2011 behoort zeker tot de 
                                      mogelijkheden. Eerst wordt echter de uitspraak van de raad afgewacht, eind 
                                      november. Direct hierna zal de wethouder dit oppakken. 
                                  2. Het bedrag dat CAI Albrandswaard hanteert voor dienstverlening aan 
                                      Ridderkerk, Barendrecht en maatschappelijke instellingen wordt nagezocht  
                                      en schriftelijk verstrekt aan de raad. 
                                  3. In 2011 zal niet meer worden geïnvesteerd in uitbreiding van het huidige 
                                      Netwerk. 
                                  4. De  financiële plaatjes voor zowel de optie van netbeheerder als van verkoop 
                                      worden verder verfijnd en de vooronderstellingen waarop deze berekeningen 
                                      zijn gebaseerd, worden expliciet gemaakt. 
                                  5. Nagegaan wordt of de gemeente in de variant van netbeheerder zelf een deel 
                                      van het netwerk kan blijven gebruiken. 
 
Agenda advies        : De raad wenst de toegezegde nadere informatie uiterlijk 19 november te 
                                  ontvangen. Lukt dit niet, dan verschuift dit agendapunt naar december. Komt de 
                                  informatie wel tijdig, dan is behandeling in november afhankelijk van de vraag 
                                  of voor de raad de resterende termijn tot aan de raadsvergadering voldoende is 
                                  om tot zorgvuldige en gedegen besluitvorming te kunnen komen. 
                                  Agenderen voor Besluit & Debat. 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
29 november 2010. 
 
De griffier a.i. De voorzitter 
 
 
 
John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 


