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Gebruikmakend van het vragenhalfuurtje van 31mei 2010 wil de NAP de volgende vragen stellen: 
 

1. 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 mbt tot de ontwikkeling van de tweede supermarkt, 
is er een contractuele overeenkomst met Aldi gesloten mbt deze ontwikkeling, 
wanneer wordt de tweede supermarkt in Poortugaal dorp geopend ? 
 

2. CAI Albrandswaard 
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 


