
  blad 1 van 35  

.  
 
 
                   
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering. De voorzitter herdenkt de heer Frans Zwart (duoraadslid PvdA) 
die op vrijdag 11 maart 2011 plotseling overleden is. Hierbij is er door alle andere aanwezigen 1 minuut 
stilte gehouden ter herdenking aan de heer Frans Zwart.  
 
De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Heide (EVA) met kennisgeving afwezig is. Ook meldt hij dat er 
een aantal insprekers zijn en dat de heer Euser een verklaring wil afleggen m.b.t.  de portefeuille Centrum 
Ontwikkeling Rhoon (COR)  en vraagt aan de raad om de verklaring na de hamerstukken toe te staan 
(agendapunt 8)  
 
De heer Van der Graaff verzoek de voorzitter om agendapunt 11 beleidsnotitie Monumentenbeleid van de 
agenda af te halen. Dit omdat volgens hem de carrouselvergadering afsloot met de constatering het beleid 
vast te stellen zonder dat er financiën ter beschikking zijn niet veel zin heeft. Hij geeft aan dat het zijn 
fractie verstandig leek om dit mee te nemen in de behandeling van de voorjaarsnota zodat er zekerheid is 
dat de benodigde financiën ook beschikbaar is.    
 
De heer Van Wolfswinkel vindt dit een prima voorstel. 
 
Mevrouw Hek  meldt dat zij ook het eens is met het voorstel van de heer Van der Graaff.  
 
De heer Goedknegt  is het ook eens met het voorstel. 
 
De heer Gardeitchik sluit zich ook aan bij de heer Goedknegt 
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Mevrouw De Leeuwe  is het eens met het voorstel.  
 
De voorzitter  geeft aan dat agendapunt 11 beleidsnotitie Monumentenbeleid is te komen vervallen.  
 
De heer Goedknegt  wil graag als nieuwe agendapunt een raadsdebat over de memo Toekomstvisie 
Albrandswaard waarin het financiële kader is uitlegt, waar naar  mening van zijn fractie een aantal 
omissies in staan.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het zijn instemming heeft. 
Mevrouw Hek stemt hier ook mee in. 
 
De heer Van der Graaff  stemt hier ook mee in. 
 
De heer Gardeitchik  stemt hier ook mee in.  
 
Mevrouw De Leeuwe stemt hier ook mee in. 
 
De voorzitter geeft aan dat bij dezen dit agendapunt is toegevoegd en dat het agendapunt 12 wordt. 
Vervolgens stelt hij de gewijzigde agenda vast.  

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

 De voorzitter meldt dat voor het spreekrecht de heer Adjan Vos en mevrouw Landman zich hebben  
aangemeld. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Vos. 
 
De heer Vos  .  
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 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Landman.  
  

Mevrouw Landman  
 Geachte leden van de raad, 

Mijn naam is Hetty Landman en ik spreek in namens de Stichting Bomenridders. Tijdens de vorige college 
periode is het initiatiefvoorstel aangenomen om te komen tot een kapverordening. De strekking van deze 
verordening zou beperkt blijven tot de bomen die bij de gemeente in beheer zijn. Wij zijn inmiddels bijna 
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drie jaar verder en tot op heden is hierover niet meer vernomen. Ook hebben we geen idee wanneer de 
behandeling van dit voorstel is ingepland. Wel zien we dat er met grote regelmatig bomen worden gekapt. 
Alleen al in de centrum van Rhoon heeft bijvoorbeeld de volgende kuilslacht plaatsgevonden. Na genoeg 
al het groen en de bomen bij Orkel Care, de grote kastanje nabij de ingang van het vroegere 
gemeentehuis, alle bomen en groen bij zorgvilla Maj en de vier esdoorns langs het Louwerensplein, de 
bomen op de tijdelijke parkeerterrein aan de Dorpsdijk en de Julianadriehoek en dan de bomen bij de 
Gaarde. Hier zijn wel degelijk bomen verplaatst naar Essendael maar hier bleek echt te weinig aandacht 
besteed want nu zijn die bomen omgewaaid. In Poortugaal zijn de volgende locatie te noemen: de bomen 
op en om de tijdelijk parkeerterrein aan de Emmastraat, het groen rond het appartementen complex bij de 
Achterweg en de wilgen bij de Burgemeester Breebaartlaan. Ook de Provincie die is niet bepaald 
bescheiden met het vernietigen van bomen en groen. Het aanbrengen van geluidschermen en nieuwe 
verlichtingen in 2009 is ten koste gegaan van bijna alle bomen, waardoor deze weg een treurige, ik zou 
bijna zeggen een Oost-Europese aanblik heeft gekregen. Wij zien nu opnieuw kruizen staan op vele 
bomen langs de Groene Kruisweg. Maar ja het gaat zo snel dat moet zijn: we zagen die kruizen staan op 
die bomen, want deze bomen zijn er nu inmiddels ook niet meer. Deze plannen worden dus slecht 
beargumenteerd en zijn voornamelijk gebaseerd op weg reconstructies die nog niet zijn uitgewerkt, laat 
staan zijn goedgekeurd. Hoe lang duurt het nog voordat de mooie kastanjes langs de Groene Kruisweg 
zullen gaan verdwijnen.  
Wij hebben als stichting een lijst van zo’n ongeveer 38 situatie binnen de gemeente waar bomen zijn 
gekapt of dreigen te worden gekapt. Wij moeten hieruit concluderen dat een goede kapverordening echt 
noodzakelijk is. Wij begrijpen dat niet mogelijk is om in alle situaties bomen te sparen, maar wij krijgen nu 
de indruk dat er nu meestal niet eens een serieuze afweging wordt gemaakt. Probleem is vaak dat de 
planvorming van projecten wordt overgelaten aan projectontwikkelaars. Daarnaast worden de te 
ontwikkelen gronden meestal in een vroeg staduim aan de projectontwikkelaar overgedragen, waardoor 
de bomen niet meer bij de gemeente in beheer zijn.  Een kapverordening die zich slechts beperkt tot 
bomen die tot de gemeente horen heeft dus in dit soort situatie geen zin. Het voorbereiden van een 
kapverordening hoeft niet moeilijk te zijn want naast voorbeelden van andere gemeente kan ook de 
bomen stichting behulpzaam zijn. Wij pleiten er daarom voor binnen een beperkte tijd voorstel tot 
kapverordening te komen de kapverordening niet te beperken tot alleen de gemeente bomen en bij alle 
nieuwe plannen het groen als vast toetsingskader op te nemen, een goede compensatieregeling op te 
nemen op basis van de economische waarde die de boom vertegenwoordigt. En misschien dat we 
hiermee de slogan Albrandswaard dorpen tussen groen en stad ook op langere termijn inhoud kunnen 
geven. Dank u wel. 
   

3. Het vragen ½ uur 
De voorzitter meldt dat er vragen zijn binnengekomen vanuit de fractie VVD. Hij vraagt de heer Moret  om 
de vragen te stellen over  speeltuin vereniging Portland. 
 
De heer Moret  
‘Medio november 2010 ontvingen wij namens het bestuur van de speeltuin vereniging Portland een brief 
waarin openheid van zaken betreffende de realisatie van de speeltuin werd verwoord. Op 7 februari 
ontving de gemeenteraad een memo van het college betreffende de stand van zaken over de Speeltuin 
Vereniging Portland en het proces van bezwaar en beroep. Nav deze memo’s en enkele signalen van 
betrokken omwonende formuleren wij voor de volgende vragen: 
 

1. Waarom loopt u in uw memo vooruit op de zaken, terwijl de hoorzitting en het advies van de 
beroep en bezwarencommissie nog plaats moeten vinden? 

2. Wat was uw reden tot een oproep van de wethouder voor nieuwe leden voor de 
speeltuinvereniging zoals verwoord in een verslag van de Dalton school (De Grote Reis?) d.d. 24 
februari? 

3. Hoe verklaart de wethouder dat zij zich persoonlijk en publiekelijk bezig houdt met het promoten 
van een particulier initiatief als de speeltuinvereniging ten opzichte van de omwonenden van het 
Bakkerpark?  
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4. Hoe ziet u de u de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid die deze actie oproept terwijl 
u nog  moet oordelen in een procedure van bezwaar en beroep? Welke belang dient u met 
dergelijk acties terwijl een beroep en bezwaarprocedure loopt? 

5. Was het niet veel verstandiger geweest om het advies van de onafhankelijke commissie af te 
wachten, een beslissing te nemen, die te communiceren en het gesprek aan te gaan met de 
partijen afhankelijk van uw beslissing in plaats van u in de zaken van de particuliere 
initiatiefnemers te mengen? 

6. Welk draagvlak verwachte de wethouder na het komende besluit inzake de bezwaarschriften om 
nog in gesprek te kunnen gaan met de omwonenden? 

7. Kan het zijn dat door dergelijke uitspraken door een lid van het college, de beslissing van het 
college op bezwaar alleen al om die reden aanvechtbaar is? 

8. Welke initiatieven heeft het college tot nu toe genomen om partijen, voor een dergelijk beroep en 
bezwaarprocedure, bij elkaar te brengen? 

9. Is de wethouder zich bewust van de financiële gevolgen indien de continuïteit van het bestuur van 
de speeltuinvereniging niet te borgen is? Hoe gaat de wethouder dit risico afdekken?  

 
Mevrouw Van Ginkel dank de VVD fractie voor het stellen van de vragen. Vervolgens antwoordt zij op de 
eerste vraag dat de opmerking van de VVD fractie betrekking heeft op de laatste alinea van de memo die 
over de communicatie gaat. Zij geeft aan dat haar bedoeling was om aan te geven dat zodra de uitspraak 
van de commissie beroep en bezwaar is uitgebracht en het college daarover een besluit over heeft 
genomen dat zij dan de partijen weer om tafel wil gaan brengen. Antwoord vraag 2. Zij merkt op dat het 
helaas een bijzondere samenloop van omstandigheden was. Wethouder Rombout heeft in haar 
enthousiasme een oproep gedaan voor vrijwilligers van de speeltuinvereniging zoals zij dat ook doet voor 
andere verenigingen en instanties waar hard vrijwilligers gebruikt kunnen worden. Een en ander kwam er 
aan de orde in het campusoverleg waar allerhande verschillende zaken aan de orde komen die betrekking 
hebben of samenhangen met de jeugd. Zij geeft aan dat met deze beantwoording vraag 3 ook is 
beantwoord. Beantwoording vraag 4. Op deze vraag antwoordt zij op dat de procedure rondom de 
bouwvergunningen van een geheel andere orde is dan de oproep voor vrijwilligers. Persoonlijk ziet zij de 
schijnbare belangenverstrengeling die de VVD ziet niet. Wel begrijpt zij dat het een en ander verwarring 
kan oproepen. Beantwoording vraag 5. Enthousiasmeren voor een speeltuinvereniging of een bestuur 
staat geheel los van de procedure beroep en bezwaar. Beantwoording vraag 6. Het is altijd haar intentie is 
geweest om met omwonenden in gesprek te blijven, dus dat verandert volgens haar niet. Het blijft haar 
streven om draagvlak te houden en zelfs te vergroten. Beantwoording vraag 7. Zij denkt niet dat het 
gevolgen kan hebben. Beantwoording vraag 8. Zij heeft steeds het initiatief genomen om partijen bij elkaar 
te brengen, maar dit heeft helaas niet geleid tot een gezamenlijk besluit. Beantwoording vraag 9. Zij wil 
duidelijk maken dat de raad het college opdracht te geven om het initiatief van de speeltuinvereniging te 
subsidiëren en dekken dan vervolgens de risico’s af met beschikkingen en overeenkomsten.  
 
De heer Moret is niet helemaal tevreden te met de antwoorden van mevrouw Van Ginkel. Hij geeft aan dat 
op vraag 7 geantwoord is ik denk het niet. Hij vraagt zich af als het nou wel zo zou zijn wat dan? 
Vervolgens geeft hij aan dat er wel financiële middelen ter beschikking zijn gesteld maar er zijn daar wel 
een aantal voorwaarden aan gesteld. En over die voorwaarden en de consequenties daar heeft hij niks 
over terug gehoord in de beantwoording van de wethouder. Hij wil dit graag benadrukt hebben. 
 
Mevrouw Van Ginkel kan niet anders dan haar antwoord herhalen, dat zij nu nog niet kan zien wat de 
uitspraak van de beroep en bezwaarcommissie voor gevolgen heeft. Als het advies er is zal ook het 
college zich ook daarover moeten buigen en vervolgens zal er van daaruit verder onderhandeld worden. 
Het is voor haar ondoenlijk om daar nu al op vooruit te lopen. Zij wil dit zorgvuldig afhandelen. Vervolgens 
geeft zij aan dat er een subsidie bedrag ter beschikking is gesteld van € 150.000. Op dit moment kan zij 
niet anders zeggen dan dat daar voorwaarden aan verbonden zijn hoe die uit te geven. Die worden ook in 
de beschikkingen en overeenkomsten vastgelegd. Als de speeltuinvereniging zoals oorspronkelijk beoogd 
op die manier door te gaan dan zal er ook aan al die voorwaarden voldaan moeten worden. Dit is van 
meet af aan duidelijk Vervolgens zal het college afhankelijk van het advies van de beroep en 
bezwaarcommissie zijn plan moeten trekken.   
 
De heer Goedknegt geeft een samenvatting van de vragen hij hoopt dat de wethouder met behulp van 
deze samenvatting de vragen kan beantwoorden.  
 
Mevrouw Van Ginkel begrijpt  dat een uitspraak van de wethouder verwacht wordt, maar zij geeft 
nogmaals aan dat zij een duidelijk onderscheid ziet als een wethouder oproept voor vrijwilligers doet dat 
volgens haar niets ter zake van welke uitspraken er ten grondslag liggen aan een bouwvergunning of 
welke consequenties dat heeft voor de bouwvergunning of nog sterker nog voor de commissie beroep en 
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bezwaar. Zij geeft aan dat men helemaal geen partij heeft willen trekken want men weet het antwoord nog 
niet en zal afhankelijk van het advies van de commissie beroep en bezwaar handelen.  
 

4. Vaststelling verslagen 
Het verslag van de raadsvergaderingen 7/02/2011.  
 
De voorzitter concludeert dat de verslagen ongewijzigd vast zijn gesteld.  

 
5. Ingekomen stukken raad 

 De voorzitter stelt de lijst met ingekomen stukken vast. 
 
De heer Goedknegt merkt op dat er maar twee stukken op deze lijst staan. Hij vraag zich af er 
daadwerkelijk maar twee stukken zijn binnengekomen of is het een onvolledige lijst. 
 
De voorzitter antwoordt dat er maar twee stukken zijn binnengekomen. 
 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat geen behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring.  

 
7. Hamerstukken 

- Wijziging verordening gemeentelijke begraafplaatsen 
- Subsidieverordening oud papier 2010 
- Verordening herbenoeming burgemeester 

 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 

 
8. Verklaring de heer Euser over de portefeuille Centrumontwikkeling Rhoon. 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Euser. 
 De heer Euser  vrijdag 11 maart jl. hebben de direct bij het Louwerensplein betrokken partijen 

overeenstemming bereikt over de ruimtelijke inrichting van dit voor de centrumontwikkeling Rhoon cruciale 
deel. In de afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen gemeente, de heren Mahu en Brokken, 
alsmede de heer Greveling. De belangen van betrokkenen zijn groot, de noodzaak om er gezamenlijk uit 
te komen was eveneens sterk aanwezig. Inmiddels heb ik begrepen dat ook de Klankbordgroep met het 
bereikte compromis kan instemmen. De bijbehorende inrichtingstekening hebben wij vrijdagmiddag aan de 
fractievoorzitters per mail doen toekomen. Het gezamenlijk bereikte resultaat stemt het college tot volle 
tevredenheid.  

 Sinds april 2010 heb ik als portefeuillehouder Centrumontwikkeling Rhoon veel tijd en energie in de 
ontwikkeling van de locatie Albert Heijn, alsook in de inrichting van het Louwerensplein gestoken. De 
belangen van de gemeente, m.n. de financiële positie heeft onze bewegingsruimte beperkt. De 
verhoudingen met betrokken partijen alsook met maatschappelijke organisaties hebben regelmatig onder 
grote spanning gestaan. Ik moet erkennen dat het proces van de afgelopen maanden voor mij, zowel 
fysiek als mentaal, een uitputtingsslag is geweest.  

 Nu ook de grondslagen konden worden gelegd voor andere delen van het centrum, zoals het 
Strawinskiplein en de locatie Palsgraaf/Sense, en de aanpak daarmede verschuift van ontwikkeling naar 
stedenbouw, heb ik mijzelf de vraag gesteld of mijn persoon ook niet een te zware druk legt op de verdere 
voortgang. Om de vaart in het proces te houden heb ik – in overleg met de drie coalitiepartijen – 
voorgesteld dat collega Raymond van Praag de verantwoordelijkheid voor deze portefeuille per direct van 
mij overneemt. Hij is hiertoe bereid. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. Ik zal hem hierbij ook alle steun 
geven vanuit mijn andere verantwoordelijkheden. 

 Mijnheer de Voorzitter,    
Ik dank een ieder die op welke wijze dan ook, in de afgelopen 11 maanden, een bijdrage heeft geleverd 
aan de voortgang in het centrum van Rhoon. Wat mij persoonlijk betreft telt het uiteindelijke resultaat voor 
onze burgers, in het dorp Rhoon en in de gemeente Albrandswaard. 
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Ik dank u.  

 De heer Van Wolfswinkel geeft aan behoeft te hebben aan een schorsing.  
  
 De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten 
  
 De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Van Wolfswinkel.  

 
Eerste termijn  

 
 De heer Van Wolfswinkel legt de volgende statement af. Hij geeft aan dat zijn fractie de verklaring van de 

wethouder op zich heeft laten inwerken. Wat moet je hiermee als CU/SGP fractie? Hij vraagt zich af of zijn 
fractie gelijk had door de motie van wantrouwen tijdens de vorige raadsvergadering te steunen. Inhoudelijk 
over de COR komt zijn fractie bij agendapunt 11 erop terug. Zijn fractie vraagt zich af of zij bij de volgende 
belangrijke onderwerpen ook weer een verklaring kunnen verwachten van de wethouder. Bijvoorbeeld bij 
de CAI omdat er achteraf geen duidelijkheid gegeven was over de eigendomssituatie en vooraf was er ook 
geen krediet aangevraagd van tenminste € 250.000 om de kosten te dekken die gemoeid zijn met de 
voorbereidingen van de verkoop. Bijvoorbeeld dat er geen krediet is aangevraagd voor het voorbereiden 
van de toekomstvisie Albrandswaard met gevolg gefrustreerde ambtenaren die met een lege krant blijven 
zitten. En die dan de raad de schuld hiervan geven. Bijvoorbeeld de signaal dat de raad krijgt over het 
gedogen van deze wethouder in bestuurlijke overleggen, wat dan weer ten koste gaat van de naam en de 
eventuele de zelfstandigheid van de gemeente Albrandswaard. Zijn fractie had gedacht bij het aantreden 
van dit college dat het wel mee zou vallen met het functioneren van deze wethouder, mede door de 
gevleugelde uitspraak is eerst luisteren dan doen. De COR, CAI en de Toekomstvisie geven een heel 
ander plaatje en dat is ontzettend jammer. Hij meldt dat hij hierin ontzettend teleur is gesteld. Hij geeft aan 
dat de gemeente een hele moeilijke tijd tegemoet gaat. Daarbij is er een college, in casu een wethouder 
financiën nodig die niet als aangeschoten wild rond loopt, maar die transparant en duidelijk en zonder 
verborgen agenda met de raad moet gaan samenwerken om zelfstandig de toekomst van Albrandswaard 
veilig te stellen. De afgelopen 11 maanden is de raad vrijwel bezig geweest om verborgen agenda’s 
stukken boven tafel te krijgen en energie te stoppen in het controleren van de individuele college leden. De 
raad is hiervoor niet gekozen. Vervolgens geeft hij aan dat er verwacht wordt dat zijn fractie met een motie 
van wantrouwen zal gaan komen. Hij meldt dat zijn fractie dit niet doet. Zijn fractie gelooft nog steeds in 
het zelfreinigend vermogen van de coalitie in college en in raad. Zijn fractie doet daar daarom een beroep 
op. Hij geeft aan dat het gaat om de toekomst van Albrandswaard en om de inwoners van Albrandswaard 
en niet om een wethouder wel of niet blijft zitten. Hij meldt vervolgens dat de wethouder in zijn verklaring 
heeft gezegd dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid de andere wethouder zal blijven steunen. Hij vraagt of 
de wethouder bedoelt dat hij het grondbedrijf, de grondexploitatie van COR blijft volgen en blijft leiden en 
blijft initiëren. Graag zou hij hierop een reactie willen hebben van de wethouder. 

  
 De heer Goedknegt begrijpt dat de coalitiepartijen aan het college hebben gevraagd om een portefeuille 

wissel te laten uitvoeren. Na 11 maanden college en geen resultaten in de COR werd het daar volgens 
hem wel tijd voor. Eigenlijk was het volgens zijn fractie tijd voor portefeuille neerleggen, maar dat was al 
door zijn fractie in de vorige raadsvergadering voorgesteld. Maar eindelijk was er een positief vooruitzicht  
in de COR. Maar de ondernemers hebben er eigenlijk geen vertrouwen meer in het college of in ieder 
geval in degene die dit college vertegenwoordigd naar hun toe. Hij meldt dat zijn fractie wel vaker in de 
afgelopen maanden een positief vooruitzicht gehoord, mooie plaatjes gezien, maar telkens geen 
handtekeningen onder die plaatjes. Over de inhoud van die plaatjes zal er later over gesproken worden. 
Maar ook vanavond heeft zijn fractie een stukje informatie gehoord dat de klankbordgroep een positief 
advies gegeven zou hebben. Nou zal zijn fractie positief er tegenover staan, maar er heeft nog geen 
overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep, dus is er volgens hem zeker geen positief advies 
gegeven. Dus ook vanavond zijn er door de wethouder dingen verteld die de waarheid wel raken maar niet 
helemaal. Vervolgens geeft hij aan dat zijn fractie heel erg blij is met deze  gedeeltelijk portefeuille 
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wisseling. Maar zijn fractie vraagt zich nog steeds af wat er nu precies overgedragen wordt, want daar 
heeft zijn fractie nog geen helder beeld van. Zijn fractie vraagt zich af of er alleen de inhoudelijke 
onderhandelingen en de gespreken met de ondernemers en initiatiefnemers wordt overgedragen of wordt  
ook het financiële gedeelte overdragen aan de andere portefeuillehouder. Daarnaast verwacht zijn fractie 
na elk moment van besluitvorming in de toekomst een dergelijke verklaring van de wethouder en als dat 
op elk dossier dat voorkomt op dit soort momenten dan vreest zijn fractie dat het eind van deze 
coalitieperiode een wethouder zal zijn met een lege portefeuille als hij elke betwiste portefeuille zou 
overdragen.  

 
 Mevrouw De Leeuwe kan het bijna niet geloven. De wethouder doet voorkomen dat hij weggaat op eigen 

initiatief en het niets te maken heeft met alle druk die op hem wordt uitgeoefend en de kritiek van alle 
kanten. Zij geeft aan dat zijn niet kan geloven dat de wethouder weg gaat en dat hij de financiële touwtjes 
in handen houdt. Ook kan zijn niet geloven dat wethouder Van Praag bereid is om zich daar nu politiek zelf 
verantwoordelijk voor te stellen. Zij vraagt zich af wat wethouder van plan is. Gaat hij nu helemaal of 
gedeeltelijk weg?  

 
 De heer Gardeitchik meldt dat de verklaring van de wethouder redelijk helder was. Volgens hem gloorde 

er wel een positief resultaat m.b.t. COR. Volgens hem hoorde hij zeker wel een positief resultaat m.b.t. de 
COR. Hij geeft aan dat hij hierover met een aantal mensen had gesproken die van mening waren dat er 
een steun was voor een voorstel vanuit verschillende belanghebbenden voor wat er nu ligt. 11 maanden is 
een enorm lange tijd. Hij constateert dat de visie in 2006 vastgesteld, dus vanaf 2006 tot 2011 dan zijn die 
11 maanden in dat perspectief nog best redelijk. Vanuit zijn fractie zou hij toch de wethouder willen 
bedanken voor zijn inzet. Natuurlijk realiseert zijn fractie de emotie die er mee gepaard gegaan zijn. Aan 
de andere kant is het niet eenvoudig om zo’n plan in te passen. Zeker niet als je ook nog te maken hebt 
met een schuivend speelveld. Het is volgens hem een best lastige traject. In het dossier kent iedereen zijn 
eigen wensen en eisen, een brede doorgang, winkels aan beiden zijdes, parkeren dwars of gestoken. Het 
is misschien wel een onmogelijke opgave om elke wens te honoreren. En dat zal ongetwijfeld gepaard 
gaan met een heleboel emoties.  

 
   De heer Van der Graaff begrijpt de bijdragen vanuit de diverse fractie, dus vindt hij het wel nuttig om vanuit 

zijn eigen fractie hierbij stil te staan. Zoals bekend maakt de PvdA deel uit van de coalitie, maar de fracties 
staat bekend als positief kritisch tegenover datgene wat het college doet en de individuele wethouders 
daar binnen. Dat leidt soms tot aardige discussies. De laatste keer over de COR is daar een voorbeeld 
van, waar er niet onder stoelen en banken is gestoken wat zijn fractie vindt van de status van  
ontwikkelingen. Hij geeft aan te denken dat wanneer de wethouder spreekt over dat het een zware wissel 
heeft getrokken op zijn persoon, dat de discussies niet alleen hierin huis maar ook daar buiten zeker ook 
binnen coalitieverband daar een onderdeel van zijn geweest. Hij respecteert het besluit van de wethouder 
om m.b.t. de COR van portefeuille te wisselen. Hij kijkt hij met waardering naar hoe de wethouder dit de 
afgelopen 11 maanden heeft gedaan. Zeker met het resultaat wat er later in deze vergadering besproken 
wordt als het gaat om de Louwerensplein.  

 
 Mevrouw Hek sluit zich aan bij de woorden van de heer Van der Graaff.. Haar fractie heeft respect voor 

het genomen besluit van de wethouder.  
 
 De heer Van Praag geeft aan dat de vragen die gesteld zijn betrekking hebben op de werkverdeling die 

aldus is ontstaan vanuit de enerzijds financiële verantwoordelijkheid die ook samenhangt met 
grondexploitaties en de ander verantwoordelijkheid die de verantwoordelijkheid is die volgt uit de dossiers 
COR en dus meer de ontwikkelings- en stedenbouwkundige kant met zich meebrengt. Daarop is vanaf dit 
moment COR dus geen uitzondering meer, want door de heer Euser is in het college verantwoordelijk voor 
alle grondexploitaties. En dat betekent ook dat er vanavond 2 onderwerpen op de agenda staan waarin 
feitelijk een rol verdeling is tussen inhoud en geld. Is dat ingewikkeld? Hij denkt dat dit wel meevalt want 
de zaken hangen in hele hoge mate samen. En daarom is het belangrijk dat er in een hele goede 
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samenwerking binnen het college wordt gewerkt aan goede oplossingen. In een grondexploitatie wat kun 
je daarin sturen? Er worden hier suggesties gedaan alsof daarin nog allerlei zaken mogelijk zou kunnen 
zijn om te gaan beïnvloeden waarvan de raad ook weet dat de grondexploitatie niet in het college worden 
vastgesteld maar hier in de gemeenteraad. Waar de raad zelf bij is, dus kan hij zich niet voorstellen 
waarom de raad nog zou denken of vinden dat daarin nog allerlei ingewikkelde discussies zou kunnen 
gaan plaatsvinden. Hij ziet uit net als er al met andere dossiers gedaan wordt naar een hele goede 
samenwerking binnen het college waarin niet gesproken wordt over de ene die de leiband heeft over de 
andere. Zo werkt het college niet en zo heeft het college ook niet gewerkt. Hij geeft aan dat het college 
doorgaat en gaan proberen om met elkaar de COR een succes te maken.  
 

 De heer Goedknegt geeft aan dat hij ook een opmerking had gemaakt over het positief advies van het 
klankbordgroep. En dat ligt nu een klein beetje in het midden want de ene wethouder heeft verklaard een 
positief advies te hebben en de ander wethouder is nu straks inhoudelijk verantwoordelijk bij de 
behandeling ervan. Hij zou graag van de wethouder willen vernemen of er een positief advies er ligt of dat 
de klankbordgroep er positief tegenover staat.  

 
 De heer Euser herhaalt de uitgesproken tekst: inmiddels heb ik begrepen dat ook de Klankbordgroep met 

het bereikte compromis kan instemmen. Vervolgens geeft hij aan dat het overigens zo is dat de 
klankbordgroep is uitgenodigd voor een overleg op korte termijn. 

  
9. Debat op verzoek van alle fracties over Ontwikkeling WISH Albrandsewaardsedijk  

 
Eerste termijn  
 
De heer Van Wolfswinkel begrijpt dat de nieuwe manier van werken is schrijven op de grondexploitatie is. 
Eind jaren 90 is daarmee goede ervaringen opgedaan, maar toen deden we het  wel wat sterker en 
namen toen ook mensen aangenomen op de grondexploitatie om zodoende het ambtelijke apparaat te 
versterken voor 2010 in verband met de wijk Portland. Hij begrijpt dat er voor dit kredietvoorstel geen 
dekking is. Hij denkt dat dat vanuit de grondexploitatie wordt toegerekend. Ieder geval dat het eruit komt. 
Ondanks het feit dat er geen dekking voor is wil hij de Stichting WISH door deze omissie niet laten 
wachten op deze situatie. Dit is een heel uniek project in de gemeente Albrandswaard en hij wenst dat het 
heel snel van de grond komt. 
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat er gevraagd wordt om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor 
deze ontwikkeling van de WISH. Bij de behandeling in de carrouselvergadering is er nadrukkelijk 
aangegeven dat er niet over het plan zelf gesproken zal worden, omdat dit nog nader uitgewerkt in een 
projectvoorstel en uiteindelijk in grondexploitatie. En op dat moment is de gemeenteraad weer aanzet. Het  
verbaast haar dat er vrijdag 11 maart een nieuw raadvoorstel naar de raad is toegekomen met nieuwe 
tekeningen waarbij als raad een verklaring van geen bedenking in het kader van de WABO op af zou 
moeten geven. En daarmee wordt er dus wel gesproken over de inhoud. Zij meldt dat haar fractie zich kan 
vinden in een bestemmingsplanwijziging en haar fractie heeft hier grote moeite mee, niet met de 
bestemmingsplanwijzingen maar wel omdat er afgeweken wordt van ruimtelijke kaders waar de inwoners 
van Albrandswaard rechten aan kunnen ontlenen. En door nu een verklaring van geen bedenking af te 
geven wordt de mogelijkheid ontnomen om kennis te nemen van de plannen daarop te reageren. Zij 
vraagt zich af hoe een college dat inspraak zo hoog in het vaandel heeft staan dat op deze manier even 
wil regelen. Vervolgens geeft zij aan dat het de bedoeling was om vanavond te spreken over het 
voorbereidingskrediet. In de carrousel zijn door haar fractie vragen gesteld over waar het college dacht dit 
vanuit te betalen als het niet met de opbrengsten uit de ontwikkeling vereffend kan worden. En nu blijkt er 
geld voor te gevonden te zijn. Weet je wat: we doen het gewoon uit de post onvoorzien. Deze post is daar 
naar mening van de VVD absoluut niet voor bedoeld. Deze uitgaven zijn volgens hen te voorzien en 
moeten gewoon gedekt worden uit het programma waar onder deze vallen. Dat is ook volgens haar fractie 
het beleid dat de wethouder financiën bij de begrotingsbehandeling heeft aangeboden en waar de raad 
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mee in heeft gestemd. Daarom zal haar fractie een amendement indienen, maar niet voordat in is gegaan 
op haar cynische opmerking in haar bijdrage. Waar komt dit toch vandaan zult u zich afvragen. Dat komt 
omdat zij zich niet serieus genomen voelen waar het financiën betreft. De wethouder financiën put hier 
weer heel creatief uit een pot die daar niet voor bedoeld is. Hetzelfde geldt voor het volgende 
raadsvoorstel. Bij de COR moet zij in de toelichting lezen in de kleine letters dat in afwijking van het 
raadsbesluit er geen rekening is gehouden met het vrijvallen van € 181.500. Het antwoord op de financiële 
onderbouwing van de toekomstvisie verwijst naar een besluit dat de raad genomen zou hebben, wat 
volgens haar fractie niet aan de orde is. Vervolgens geeft zij aan dat de wethouder bakken met geld heeft 
uitgegeven aan deskundigen om de verkoop van de CAI te begeleiden waar de wethouder ook nog geen 
toestemming aan raad voor heeft gevraagd.  
 
Mevrouw De Leeuwe in de voorbereidende vergadering is er door het college verteld dat dit soort kosten 
altijd al gemaakt worden maar nu worden deze ook nog eens netjes opgeschreven. Dat valt volgens haar 
toe te juichen. Het is wel raar als er geprobeerd wordt om het wat netter te regelen dat dan door de 
raadsleden gevraagd moet worden naar de dekking. Zij vraagt zich af waarom dit er niet bij zit. Zij deelt de 
verbazing van mevrouw Spruit dat het uit de pot onvoorzien wordt gehaald.  Zij verwijst vervolgens naar 
het volgende agendapunt BonBon, ook € 50.000 uit de pot onvoorzien. Zij vraagt zich af waar de kosten 
uitgehaald gaan worden als er echt onvoorziende kosten komen. Zij vindt dit een hele merkwaardige gang 
van zaken. Vervolgens geeft zij aan dat het nieuwe raadsvoorstel niet is besproken in een voorbereidende 
vergadering. Zij meldt dat zij gekeken heeft naar WABO 3.1 waar zij heel wat vragen over heeft. Zij vraagt 
zich af dat wanneer de raad een verklaring van geen bedenking aflevert dat de mensen die er anders 
recht op zouden hebben wel gewoon recht zouden hebben op het indienen van een bezwaar.  Het is 
volgens haar een heel sympathiek project maar de mensen die daar omheen wonen of de 
belanghebbenden die er zijn, die zijn net zo sympathiek en die moeten volgens haar het recht hebben om 
bezwaar in te dienen. Op dit moment denkt zij dat er hierover geen besluit genomen kan worden omdat 
het niet besproken is.  
 
De heer Van der Graaff het klopt dat er de carrouselvergadering gesproken is over het technisch 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te starten met een project. Althans formeel. Daar is 
ook alleen gesproken over de financiële kant en daar zijn ook afspraken over gemaakt met het college. 
Althans er waren toen toezeggingen gedaan met name als het gaat om de dekking van de 29,5 duizend 
niet alleen voor dit onderwerp maar ook voor BonBon, waarbij een van de verzoeken was om in het besluit 
terug te laten komen onder welke post deze investering dan gedekt moet worden. Hij constateert dat het 
niet in het besluit staat en vraagt daarom aan het college om alsnog aan te geven in het besluit uit welke 
post de 29,5 duizend gedekt moeten worden. Het geldt ook voor het besluit rondom de BonBon. Ook hij 
geeft aan verrast te zijn met het aangepaste raadsvoorstel. Hij heeft doordat hij het laat heeft ontvangen 
niet volledig tot zich kunnen nemen, omdat het niet alleen gaat over geld maar ook over inhoud en op zo’n 
kort moment voor de besluitvorming. Vervolgens geeft hij aan dat berichtgeving vanuit de griffie 
vermoeden doet dat er iets fout is gegaan in de aanlevering daarvan. Hij is hier nieuwsgierig naar. Hij 
vraagt zich af of het aangepaste raadsvoorstel niet veel eerder naar de raad toe had kunnen komen zodat 
de raad de gelegenheid had om dit tot zich te nemen. Hij kan op dit moment niet inschatten wat de 
verstrekkendheid is van het toegevoegde besluitpunt. Het gaat over de WABO en het geeft aan dat het 
nodig is omdat het plan groter is dan op dit moment het bestemmingsplan toelaat. Dat volgens hem 
betekent dat er wordt ingestemd met een aanzet tot bestemmingsplanwijziging wat hij wel iets vindt dat in 
een carrouselvergadering met elkaar besproken moet worden,  want dan gaat het wel over inhoud. En is 
het niet voor niks dat bij dit agendapunt allerlei kaartjes zitten die in de carrouselvergadering niet zijn 
gezien. Hij vindt het iets te snel gaan om daar direct ja tegen te zeggen, want hij vindt dat dit soort zaken 
zorgvuldig besloten moeten worden en niet tussen neus en lippen door. Hij heeft de neiging om dat 
gedeelte van het besluit per mondeling amendement te schrappen.  
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De heer Goudriaan geeft aan namens zijn fractie dat zij het nemen van initiatief voor een 
voorbereidingskrediet waarderen, maar zijn fractie wil wel graag een toelichting op de WABO procedure 
en het beschikbaar stellen van dekking voor het krediet. Hij vraagt de wethouder om duidelijkheid hierover.  
 
Mevrouw Hek sluit zich aan bij de woorden van de heer Goudriaan.  
 
De heer Euser geeft aan dat de nieuwe wijze van werken is voor iedereen nog wat wennen is. In de 
carrouselvergadering is er gesproken over het geraamde bedrag dat nodig is als voorbereidingskrediet. 
Dat leek volgens hem verdacht veel op elkaar. Sterker nog was hetzelfde voor de twee voorstellen. De 
gedachte bij beide voorstellen is dat wij goed zichtbaar maken welke kosten we wat betreft voorbereiding 
volgens het college nodig denken te hebben, zodat er uiterste transparanties betracht wordt m.b.t. de 
noodzakelijke te maken kosten. Als het gaat om de dekking dan gaat het college er in het geval van WISH 
en BonBon vanuit dat het komt tot 1 contract en overeenkomst met de initiatiefnemer op dat moment gaat 
het bedrag van het voorbereidingskrediet. Dat valt onder grondexploitatie die door de raad wordt 
behandeld en hopelijk dan ook wordt vastgesteld. Mocht het zo zijn dat de plannen niet doorgaan wat 
gebeurt er dan financieel? Hij geeft aan dat een deel van de kosten interne kosten zijn die sowieso zijn 
gedekt en de post voor onvoorzien is op dit moment € 75.000 en mocht voorvallen wat we op dit moment 
niet inschatten maar wat wel kan gebeuren dan is er maximaal € 75.000 om de niet gedekte kosten te 
laten dekken door onvoorzien. Hij verwacht dat een groot deel van de € 49.000 dat als 
voorbereidingskrediet wordt gevraagd door het college door interne kosten die al gedekt zijn in de 
begroting en dat het bedrag dat misschien uit de pot onvoorzien gehaald moet worden een veel kleinere 
bedrag is dat ruim binnen de € 75.000 valt. Naar zijn mening zou er met dit besluit  met de toelichting dat 
in het stuk staat moeten kunnen vernemen dat de risico’s beperkt zijn. En dat er op deze manier eruit 
gekomen kan worden. 
 
Mevrouw Spruit vraagt of zij goed begrijpt dat de wethouder zegt dat de € 49.500 niet nodig is, want zij 
heeft begrepen dat de wethouder aangeeft dat een deel daarvan al gedekt is. En dat de wethouder dat 
bedrag niet in zijn volledigheid nodig heeft bij tegenvallende opbrengst. Bovendien weet de wethouder ook 
dat er op een positieve grondexploitatie niet geanticipeerd mag worden en dat er gewoon een voorziening 
moet worden getroffen voor die  € 49.500 in het geval dat de opbrengst niet gerealiseerd gaat worden.  
 
De heer Euser bedoelde te zeggen dat het college de totale kosten van de voorbereiding zichtbaar wil 
maken. Dat heeft het college gedaan met het aangeven van het bedrag. Een deel van dat bedrag zijn 
interne kosten maar worden in de nieuwe werkwijze voldoende duidelijk aangegeven, zodat iedereen weet 
wat de voorbereiding van zo’n project kost. Op het moment dat het contract wordt getekend met de 
initiatiefnemer en de grondexploitatie wordt gemaakt dan gaat het bedrag wat toe te schrijven is aan de 
voorbereiding en werkelijke bedrag vervolgens naar de grondexploitatie. Als het om een of andere reden 
niet door gaat dan is voor het bedrag wat niet intern gedekt is een dekking voor nodig. En dat gebeurt dan 
via onvoorzien.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat er nu € 29.500 beschikbaar wordt gesteld. Die kan je alleen 
beschikbaar stellen als je die hebt. Als deze niet uit de algemene reserve gehaald kunnen worden omdat 
het niet mag omdat deze niet groot genoeg is en ze kunnen ook niet uit de post onvoorzien omdat het 
geen onvoorziende kosten zijn of omdat het maar € 75.000 is de 2 voorbereidingsbesluiten samen € 
100.000 zijn, dan komen we volgens hem in de knoop met de rechtmatigheid. Kan de wethouder hem 
uitleggen waarom het zo is straks bij de accountantscontrole niet op basis van de rechtmatigheid het 
verwijt krijgen u hebt hier geld uitgegeven wat u niet heeft dat had u op een andere manier moeten doen 
zoals mevrouw Spruit het aangaf. Dat is volgens hem zijn grote zorg. Hij gaat voor heldere en zuivere 
besluitvorming en hij vindt dit wel essentieel in dit geheel, ook in het nieuwe werken omdat er nog meer 
van dit soort aanvragen zullen komen in de toekomst. We moeten goed weten wat er wel of niet kan als 
raad daarom stelde hij de vraag hoe het zit met de rechtmatigheid en hij zou graag willen weten of de 
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wethouder kan garanderen dat de accountant bij de controle op punt rechtmatigheid niet zal zeggen hier 
heeft u niet goed gehandeld.  
 
De heer Euser is geen expert op gebied van rechtmatigheid. Wellicht dat nog komt in de komende 
periode. Maar voor wat betreft de geraamde uitgave waar krediet voor gevraagd wordt is voor het grootste 
deel te verwachten dat het uit de reeds begrote posten zijn voor interne kosten, salaris en andere zaken 
waar dekking voor is. Dus gaat hij er vanuit dat dat rechtmatig is en het deel wat onverhoopt niet gedekt 
wordt dat komt uit de post onvoorzien. Vervolgens geeft hij aan dat hij geen winstwaarschuwing heeft 
gekregen in de voorbereiding dus geeft hij voorzichtig aan dat deze handelswijze de toets naar kritiek zal 
kunnen door staan.  
 
Mevrouw De Leeuwe meldt dat de wethouder zijn betoog begon met de mededeling dat hij gaat voor 
uiterste transparantie als er gevraagd wordt waar komt het geld vandaan. Dat dan de wethouder aangeeft 
dat het zogenaamd gedekt gaat worden uit de post onvoorzien waarna er blijkt dat het eigenlijk toch niet 
uit de post onvoorzien hoeft te komen omdat het wordt gedekt door interne kosten die al verwerkt zijn in 
de begroting. Zij merkt op dat het hier al niet transparant begint te worden.  
 
De heer Euser geeft aan dat de interne kosten komen uit de lopende begroting, dus uren, andere kosten 
die gemaakt worden bijv. kantoorkosten en dergelijke die komen uit de begroting. Deze zijn dus gedekt. 
Als er mogelijkerwijs toch een extern advies nodig is dan zijn dit dus externe kosten die komen dus niet uit 
de begroting en zullen dus uit een andere post gedekt moeten worden, waarbij het college heeft aangeven 
dat daar de post onvoorzien voor gebruikt kan worden.  
 
De heer Van der Graaff vraagt of hij het goed begrijpt dat wanneer hij vraagt aan de wethouder om een 
begrotingspost aan te geven in een raadsbesluit dat de wethouder dat dan ook kan, namelijk uit de 
lopende begroting bijv. de post personeelskosten. Hij vraagt de wethouder om dit te doen want dan is de 
rechtmatigheid helemaal afgedekt. Want als de wethouder dit hem nu niet kan garanderen, is dat voor 
hem wel een probleem.  
 
Mevrouw Spruit begrijpt dat de personeelskosten gedekt zijn in de lopende begroting en dat daarbij 
helemaal geen voorbereidingskrediet nodig is.  
 
De heer Euser antwoordt dat het niet zo eenvoudig is. Hij wil weten wat de kosten zijn voor een project dat 
gedaan zal worden. Dat is ook nodig om dat door te berekenen aan de grondexploitatie. Dus de werkwijze 
is wel degelijk zo dat er een voorbereidingskrediet nodig is wat deels gedekt wordt door de lopende 
exploitatie en deels wellicht uit externe posten. Maar we hebben die exercitie  is nodig om later bij een 
getekend contract een grondexploitatie te kunnen op bouwen waar dit een van de elementen zal zijn.  
 
De voorzitter ter verduidelijking voor de raad. Er wordt gesproken over externe kosten en interne kosten. 
Interne kosten, hierbij geeft de wethouder aan dat die gedekt zijn vanuit de begroting voor dit jaar. Zitten 
die interne kosten ook in het plaatje zoals het ook is voorgesteld de 49.500 daar of daar buiten. Of zijn dit 
alleen de externe kosten. 
 
De heer Euser dit zijn deels interne kosten en voor een deel externe kosten. Hij heeft al eerder 
aangegeven dat dit voor het eerst gebeurt. Het is een benadering naar beste kunnen. Naarmate er in de 
toekomst meer van dit soort projecten komen kan er nu beter aangegeven worden wat de 
voorbereidingskosten zijn en kan er wat exacter geraamd worden en met meer overtuiging dan nu 
aangegeven worden wat de kosten precies betreffen, maar het gaat voor een groot deel over interne 
kosten en wellicht ook nog wel wat externe kosten.  
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt of de wethouder dit bij de CAI niet had gedaan, want dat is volgens hem 
ook een project waar nog niet zeker is of de kosten verhaald kunnen worden. 
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De heer Euser geeft aan dat er gesproken wordt over ruimtelijke projecten en hoe het met andere 
projecten gaat daar moet er een aparte discussie over gevoerd worden.  
 
De heer Van der Graaff merkt op dat het niet gaat om het ruimtelijk project. Het gaat om de technische 
discussie hoe het financiële afdekt is en de gevolgen die het kan hebben. Dat is volgens hem in de 
afgelopen carrousel besproken, waarbij hij expliciet gevraagd had om de begrotingsposten te noemen 
waaruit het gedekt wordt in het besluit, want dan is er zekerheid waar het geld vandaan komt. Vervolgens 
meldt hij dat hij behoefte heeft aan een schorsing.  
 
De voorzitter geeft aan dat de VVD een amendement in wilde dienen. 
 
Mevrouw Spruit merkt op dat het indienen van een amendement weinig zin heeft omdat de wethouder aan 
geeft dat het voorbereidingskrediet al in de lopende begroting zit. In het amendement van haar fractie zit 
de oproep  om de tegenvallers eventueel in eigen programma te vinden. Dus het voorbereidingskrediet is 
naar haar optiek overbodig.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.   
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
De heer Van der Graaff meldt dat de angst en de bezwaren zijn weggenomen. Vervolgens geeft hij aan 
dat hij in de schorsing wel definitief heeft kunnen maken is het mondeling amendement om het tweede 
aandachtspuntje m.b.t. de WABO te schrappen.  
 
Mevrouw De Leeuwe het verheugt haar zeer om de WABO uit het besluit te halen. Zij geeft aan dat de 
heer Van der Graaff vroeg om een schorsing om dingen helder te krijgen en het zou volgens haar fijn zijn 
als het in de vergadering kon. Er kan dan aan elkaar gevraagd worden wat ieder wil, de wethouder kan 
dan vragen beantwoorden. Zij zou het fijn vinden als het allemaal plenair kon. 
 
De heer Van der Graaff begon met zijn opmerking ik kijk de wethouder aan want die zei tegen mij ga jij het 
nu uitleggen. Waarbij hij aangaf dat hij zich daar niet aan waagt dus dat doet de wethouder zo meteen. Hij 
hoopt dat de wethouder iedereen kan overtuigen.   
 
Mevrouw De Leeuwe interrumpeert dat zij zich af vroeg waarom de heer Van der Graaff behoefte had aan 
een schorsing.  
 
De heer Van der Graaff antwoordt dat hij in de schorsing een aantal mensen kan spreken die hij in de 
raad niet kan spreken, omdat deze mensen daar geen spreekrecht hebben.  
 
Mevrouw De Leeuwe vindt dat het college goed kan uitleggen waarom zij een aanvraag voor krediet aan 
de raad voorlegt.  
 
De heer Van der Graaff wil deze vraag beantwoord hebben door de wethouder.  
 
De heer Euser de lijn die hij eerder heeft gekozen is blijkbaar niet helemaal helder overgekomen, maar die 
blijft staan met 1 aanvulling. Het college is in gesprek met de initiatiefnemers richting een 
intentieverklaring. Het voorbereidingskrediet is nodig wat het bedrag is wat het college heeft aangegeven 
in het voorstel. Het college gaat er vanuit dat het met elkaar gerealiseerd kan worden. Wel zit er altijd 1 
risico in en dat is risico schat het college in op 50% en dat zal in een risico paragraaf moeten worden 
opgenomen. En de post onvoorzien is ieder geval voldoende om vooralsnog dat tekort wat er dan wellicht 
ontstaat maar waar het college vanuit gaat dat het niet ontstaat te dekken.  Dus in die zin hoeft er niet 
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meer gesproken te worden over de rechtmatigheid. Het college doet wat in het kader van de 
grondexploitaties zou moeten doen en meldt dat de heer Van Praag iets zal zeggen over de WABO. 
 
De heer Van Praag is het eens met een groot aantal raadsleden dat op het late moment infietsen van ook 
een vraag aan de raad om de ook de WABO procedure te willen starten niet de schoonheidsprijs verdient. 
Maar het leek op enig moment toch wel even handig en dat heeft te maken met tijd. Bekend is vanuit de 
oude wet Ruimtelijke ordening de artikel 19 procedure. Die was volgens hem in feite aan de raad zonder 
dat zij van een project hel veel wist wel een startsein had gegeven voor het vervolgen van de procedure 
en deze gelegd had in de handen van het college. Feitelijk is deze nieuwe procedure in het 
omgevingsrecht vergelijkbaar met hetzelfde besluit waar de raad aangeeft: college bereidt een 
bestemmingsplanwijziging voor. Het is een uitgebreide procedure die het college verplicht is om uit te 
voeren. Want er is ook een kortere maar hier is er de uitgebreide te voeren, waarin in het zo is dat alle 
onderzoeken en dergelijk ter inzage worden gelegd, waar zienswijze op ingediend kan worden, waar een 
besluit over genomen wordt waar weer bezwaar tegen mogelijk is. Hij realiseert zich dat wanneer het 
besluit genomen was dat het ook tijd wordt om met omwonenden in overleg in te gaan. Het heeft een hele 
tijd geduurd voor dat de ruimtelijke verschijning van dit project door de initiatiefnemers zelf tot 
overeenstemming is gebracht en het is dus ook aan de initiatiefnemers in samenwerking met de gemeente 
om daarover te communiceren. Maar feitelijk zou het een goede zaak zijn als de raad in ieder geval het 
opstarten van de procedure op dit moment aan het college zou willen overdragen zodat het college dit in 
gang kan zetten. Hij beantwoordt de vraag of er iets mis gaat als de raad het nu niet zou willen doen. Hij 
geeft aan dat hij dan hiermee een klein beetje is teleur is gesteld maar als de raad behoefte heeft om dit 
eerste goed te bespreken in een carrousel vergadering dan is daar volgens hem wel gelegenheid voor.  
 
Mevrouw Spruit begrijpt de uitleg van wethouder Van Praag dat dit de vroegere artikel 19 procedure is. 
Overigens begon dit soort procedures altijd in carrousel of zelfs in commissies waar bewoners ook hun 
inspraak konden doen. Nu wordt er gevraagd om het college toestemming te geven om de procedure op 
te starten. Volgens haar als er begonnen wordt met de bewoners dan lijkt het haar een goede zaak. En zij 
denkt dat de carrouselvergadering de meeste makkelijk daarin is omdat er anders toch iets anders 
georganiseerd moet worden. Dus volgens haar kan dit gewoon naar een carrousel vergadering. 
Terugkomend op de financiën geeft zij aan dat wethouder Van Praag in de schorsing al had uitgelegd hoe 
het met dit soort zaken gaat. Dat is nu voor haar helder. Zij meldt blij te zijn dat het nu wordt opgenomen 
in de risicoparagraaf. Dat zou volgens haar ook moeten. Wel heeft zij nog steeds moeite met dat wanneer 
het risico zich voordoet dat het dan uit de post onvoorzien zou moeten komen. Volgens haar hoeft dat niet 
per definitie besloten te worden. Vervolgens herinnert zij de wethouder aan zijn uitspraak bij de 
begrotingsbehandeling dat tegenvallers in hun eigen programma dienen opgevangen te worden, wat ook 
haar voorkeur heeft.  Tot slot geeft zij aan geschrokken te zijn van de opmerking van de wethouder dat hij 
niet geheel weet is wat rechtmatigheid is en dat hij daar wat onkundig op is, want dit is volgens haar wel 
een van de hoofdzaken voor een wethouder financiën.     
 
De heer Euser meent te hebben gezegd dat hij geen expert is op dat gebied.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat zijn fractie kan mee kan gaan in de besluitvorming omdat hij vindt 
dat zijn fractie nu ervan verzekerd is dat het geen probleem zal opleveren met de rechtmatigheid. Dat is 
een belangrijk punt. Hij geeft toe dat hij zelf ook geen expert is op het gebied van rechtmatigheid. Wel 
weet hij wat mensen die daar expert in zijn en hij weet ook dat mensen die expert zijn die het ook nog 
eens goed kunnen uitleggen. Dus denkt hij dat rond de hele BBV kwestie een opfris cursus nodig is. Hij 
nodigt het college uit om bij dergelijke cursus aanwezigheid te zijn. Dat volgens hem kan helpen bij het 
vergroten van het inzicht. Het is nuttig. Vervolgens vraagt hij aandacht voor het laat aanbieden van 
stukken. Hij vraagt aan het college om daar iets aan te doen.  
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Mevrouw Hek vindt het belangrijk dat stukken op tijd worden aangeboden aan de raad. Dus is het goed 
om hieraan met elkaar aan te werken. Het antwoord van de wethouder is volgens haar fractie helder en 
duidelijk en het lijkt haar fractie goed om de WABO procedure in een carrousel te behandelen.  
 
De heer Van Wolfswinkel sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Hek.  
 
Mevrouw De Leeuwe merkt te horen dat de wethouder nog wat onwennig is. Misschien was het beter 
geweest als hij het wat gewend was om het beter te kunnen uitleggen. De wethouder heeft een aanvulling  
gegeven op instigatie van mevrouw Spruit. Zij vindt het jammer dat dat nodig is. Het is wel fijn dat 
mevrouw Spruit dat doet. Zij meldt dat zij de uitleg van wethouder Van Praag heeft gemist. Zij zal  
voortaan in de schorsing bij de wethouders gaan buurten om zo informatie te krijgen. Wat zij eigenlijk 
jammer vindt dat het zo moet gaan want het kan volgens haar gewoon in de openbare raadsvergadering 
vergadering.  
 
De heer Van der Graaff heeft de gemeente secretaris geconsulteerd in de schorsing.  
 
Mevrouw De Leeuwe zou graag uitleg willen hebben in de openbare vergadering waarbij vragen gesteld 
kunnen worden.  
 
De heer Van Wolfswinkel als bij een eenmansfractie keuze gemaakt moet worden tussen het gaan naar 
de gemeente secretaris of naar een bijeenkomst van een van de wethouders dan is dat lastig. Hiermee 
moet rekening gehouden worden. 
 
De heer Goedknegt geeft mevrouw de Leeuwe gelijk dat het open en  transparant is als uitleg door het 
college geven wordt op de vragen die door de raad gesteld worden en dat er niet de behoefte van de raad 
blijft bestaan om die vragen te beantwoorden in een schorsing door de ambtelijke organisatie. Hij verwacht 
dus dat de antwoorden op zijn vragen door de college worden gegeven.  Hierin geeft hij dus mevrouw De 
Leeuwe gelijk. 
 
Mevrouw De Leeuwe stemt in met het voorbereidingskrediet en ziet uit naar de carrousel over de WABO 
3.1. 
 
De heer Goudriaan geeft aan dat zijn fractie zich aansluit bij de woorden van mevrouw Hek en dat zijn 
fractie het treffen van een voorbereidingskrediet als zodanig kan steunen. 
 
De voorzitter meldt dat er mondeling amendement is van de PvdA om het 2de punt te schrappen. Brengt 
vervolgens dit mondelinge amendement in stemming. Hierbij constateert hij dat dit unaniem is 
aangenomen. Vervolgens brengt hij het raadsbesluit instemming waarbij alleen het voorbereidingskrediet 
blijft staan. Hierbij concludeert hij dat dit unaniem is aangenomen.  
 

10. Debat op verzoek van alle fracties over ontwikkeling BonBon Albrandswaardsedijk   
 
Eerste termijn  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het een hele tijd heeft geduurd om voor BonBon iets vinden. Het 
verbaast hem als er gekeken wordt naar de memo die afgelopen vrijdag is ontvangen waarin staat dat de 
onderhandelaars van BonBon meedelen dat cliënt BonBon overeenstemming met de gemeente 
Albrandswaard wenst te bereiken over de Albrandswaardsedijk 131.  Hij heeft achter deze tekst 
geschreven “ tegen welke prijs?”. Hij geeft aan dat iedereen BonBon een tijdje kent en dat het niet zomaar 
is dat de gemeente al 15 jaar in de onderhandelingen zit. Hij weet dat de schoonmaakkosten in 
servicewooncentrum, waar BonBon zit, hoger zijn dan de huuropbrengsten. En dat het voor de BonBon 
niet uitmaakt hoelang het nog gaat duren. Hij wil weten dwangmiddelen we hebben om dit proces tot een 
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goed einde te brengen. Hierover maakt zijn fractie wel zorgen over, zonder dat de exploitatie niet positief 
voor de gemeente is.  
 
Mevrouw De Leeuwe is verbaasd te zijn over de bijdrage van de heer Van Wolfswinkel. Zij is benieuwd 
naar het antwoord wat hij daarop heeft gekregen.  
 
De heer Van Wolfswinkel beantwoordt de vraag van mevrouw De Leeuwe. Het feit dat hij de vraag 
nogmaals heeft gesteld zegt iets over het antwoord.  
 
Mevrouw De Leeuwe  heeft de vraag gesteld wat is het verschil tussen BonBon en een ander 
kinderdagverblijf. Er wordt nu een soort gelijke bedrijf gebouwd aan de Zwaardijk zonder dat de raad over 
gesproken heeft.  
 
De heer Goudriaan waardeert de vraag om het voorbereidingskrediet te waarderen en kan dit ook 
steunen.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat ook over dit agendapunt er niet over inhoud gesproken zou worden. Het zou 
alleen maar gaan over het voorbereidingskrediet. Dat neemt niet weg dat haar fractie erg benieuwd is wat 
er veranderd is waardoor de indruk is ontstaan dat het nu wel haalbaar is. Dat BonBon overeenstemming 
wenst te bereiken over deze locatie is volgens haar niets nieuws, dat is volgens haar jarenlang bekend. 
Maar de onderhandelingen zijn altijd spaak gelopen op het financiële bod dus moet er nu wel een 
wezenlijk andere situatie ontstaan zijn.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat deze ontwikkeling heel veel lucht gaat geven ergens anders. Hij 
roept op om aan de slag te gaan.  
 
Mevrouw Hek merkt op dat het verplaatsen van BonBon naar de Albrandswaardsedijk volgens haar 
invloed heeft op andere ontwikkelingen met name in het centrum van Poortugaal. Een ontwikkeling die 
door diverse omstandigheden toch niet zo goed verloopt. Het lijkt haar fractie geen goed idee omdat tegen 
te houden.  
 
De heer Euser is blij dat de raad vindt dat deze ontwikkeling doorgang moet vinden en derhalve het  
krediet zou moeten worden verstrekt. Hij meldt dat er wel een lange voorgeschiedenis is maar wat er nu 
anders is dan de afgelopen 15 jaar, nu ligt er een voorstel vanuit de gemeente met een bepaalde prijs en 
oppervlak voor BonBon. Het college heeft de huur opgezegd. Er loopt een procedure bij de kantonrechter 
en in februari 2012 moet BonBon elders onder de pannen zijn, want dan moeten de panden die de 
gemeente aan BonBon verhuurd had leeg worden gemaakt. Deze panden zijn nodig voor allerlei 
ontwikkelingen. Hij meldt vervolgens dat wat de heer Van Wolfswinkel zei klopt, dat de exploitatie van de 
ruimte die verhuurd wordt niet positief zijn voor de gemeente. Dus levert dat voor de gemeente in 2012 
voordelen op in de financiën.    
 
De heer Van Wolfswinkel neemt aan dat de wethouder de raad op de hoogte blijft houden van de 
ontwikkelingen.  
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel unaniem is aangenomen.  
 

11. Debat op verzoek van alle fracties over Centrumontwikkeling Rhoon    
 
Eerste termijn  
De heer Goedknegt er was volgens de mail van vrijdag 11 maart witte rook wat vaker is gezien is in het 
plan. Hij heeft wat vragen  over het zoveelste tekeningetje wat voorbij schuift. Hij zou graag willen weten 
wat er anders is dan de voorliggende variant. En wat is de reden dat de ondernemers hiermee wel 
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akkoord kunnen gaan. De raad heeft kaders gesteld, bijvoorbeeld op  22 februari 2010 een unanieme 
motie om die ontwikkeling wat vaart te geven. Nu een ruime jaar verder waarbij de situatie niet veel 
veranderd is dan alleen een begin van de Albert Heijn gevel dicht bij een ander pand. Hij vraagt zich af of 
dit wel past in de financiële onderlegger die de raad van het college gekregen heeft. En op basis van de 
getallen heeft hij de volgende vraag: hij meent dat er in een voorgaande vergadering een bedrag is 
vrijgemaakt inclusief een terugvalling van een vrijvalling van een bedrag terug in de garantie depots van 
de algemene reserve. In het staatje staat aangeven met een sterretje aangemerkt in afwijking van het 
raadsbesluit wordt er geen rekening meer gehouden met het vrijvallen het bedrag van de garantie depots 
naar de algemene reserve. Hij geeft aan graag te willen weten op basis van welke raadsbesluit het college 
meent dat bedrag extra uit te kunnen geven en eigenlijk dus erbij op te plussen bij het bedrag dat de raad 
aan het college heeft gevoteerd. Want volgens hem is bij het raadsbesluit nadrukkelijk aangegeven dat het 
gaat om garantie depots ging die terug zouden vallen naar de algemene reserves. Hiervoor is er zelf door 
zijn fractie een amendement ingediend wat het niet gehaald heeft omdat het volgens de raad overbodig 
was, omdat de raad de vertrouwen zou moeten hebben in het college dat het geld terug zou vloeien in de 
algemene reserve. Zie wat er nu gebeurt: met een sterretje wordt aangeven dat het geld niet terugvalt, 
maar dat het uitgegeven wordt. Hij geeft aan hiermee niet akkoord te kunnen gaan. Deze wijze van niet 
transparante besluitvorming kan volgens zijn fractie niet door de beugel. Hij geeft aan dat er voor de 10de 
keer witte rook is aangegeven. Hij geeft aan dat hij wat vragen eerder had gesteld waarna hij nog steeds 
vragen heeft en die vragen hebben de winkeliers ook het gaat dan over de invulling. Hij vraagt zich toch af 
of de raad de kaders die in de visie van 2006 waren aangegeven door de raad niet wat moet gaan 
oprekken. Met name mist hij in dit verhaal het plaatje de aansluiting die het plan gaat maken op het 
Strawinskiplein en de Dorpsdijk. Inmiddels zijn er nieuwe plannen voorbij gekomen die weliswaar 
veelbelovend uitzien, waarbij hij toch de indruk krijgt dat daar een soort verbinding gaat ontstaan, een 
rechte lijn tussen de Julianastraat en de Viaductweg, waarbij hij bang is dat daar gekeken moet worden 
naar de verkeersituatie. Zeker zoals er in de gespreken is genoemd ook nog een derde supermarkt komt 
wat naar zijn mening na de visie van de raad uitdrukkelijk is uitgesloten omdat Albrandswaard een 2-
polenstructuur wilde. Maar toch blijkt in de laatste onderhandelingen en de gesprekken over de derde 
supermarkt mogelijkheden geboden te worden. Als dat gebeurt, komt er een hele andere situatie. Dus 
vraagt hij duidelijkheid en ook met name over de verkeersituatie die dan daar gaat ontstaan. Ook zou hij 
duidelijkheid willen over de ontwikkelingen op de Dorpsdijk en het verkeer dat van de Julianastraat naar de 
Dorpsdijk en van de Dorpsdijk naar de Julianastraat terug. Hij zou graag willen weten van de wethouder of 
dit wel kan en moet er toch niet overwogen worden om het toch eenrichtingsverkeer te maken. En daarbij 
misschien haaks inparkeren zodat de Julianastraat niet herontwikkeld hoeft te worden maar gewoon kan 
blijven liggen dat volgens hem geld oplevert op de totale exploitatie. Vervolgens meldt dat het college in 
het besluit vraagt om de verdeling van de gelden in projecten. Zijn fractie kan hiermee wel instemmen met 
de kantekening dat het feitelijke bestede bedrag verminderd moet worden met de garantie depots die 
terug gaan vallen in de algemene reserve. Dat is een bedrag dat door het college is toegezegd. Als het 
college deze zou willen uitgeven dan zal het college naar de raad toe moeten komen. Met een uitdrukkelijk 
besluit zou het geld dan eventueel gevoteerd moeten worden. Maar het college kan niet zomaar een 
bedrag opplussen wat vrij had moeten vallen. Vervolgens vraagt hij om een duidelijke uitspraak over het 
rest bedrag. Is dit bedoeld voor het Strawinkskiplein Rabobank, wat binnen de lijnen van de visie valt of is 
dat bedrag bedoeld voor de locatie Palsgraaf Sense welke niet binnen het oorspronkelijke plan van de 
COR viel, maar wat door het college wel telkens bij de COR genoemd wordt. Want dat zou volgens van 
invloed kunnen zijn op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Hij geeft aan steeds meer angst te krijgen 
dat we er voorlopig wat betreft het bedrag nog niet zijn. Hij meent zich te herinneren dat er ooit al eens 
geroepen was dat het budget neutraal uitgevoerd had moeten worden. Die tijd is al lang voorbij.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het goed zou zijn als de raad in een latere stadium geïnformeerd 
zou worden over de behaalde resultaten, die op vrijdag 11 maart de raad bereikte. De verwachting is 
gewekt naar de winkeliers toe, die stuk voor stuk hun nek uitsteken om te zorgen dat er gewinkeld 
gebleven kan worden in het Rhoonse, petje af dat zij hun onderneming doorzetten. Hij meldt dat er 
vanavond wordt gesproken over het vaststellen van de grondexploitatie. En niet over plannen. Het 
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verbaast hem dat er bij het raadsvoorstel 3 bijlagen zitten die na vrijdag 11 maart weer anders zijn. Dat is 
verwarrend. Vervolgen geeft hij aan contact te hebben gehad met de griffie waar hij gevraagd heeft aan 
mevrouw Van der Tempel wat gaat de raad nu gaat besluiten. Waarbij hij en mevrouw Van der Tempel er 
moeilijk uitkwamen.  Hij wil weten wat er expliciet besloten gaat worden. Hij neemt aan dat raad uitleg wil 
hebben over de witte rook, wat zijn de financiële consequenties van deze witte rook. Wat zijn de gevolgen 
voor de grondexploitatie van het akkoord waardoor de witte rook is ontstaan. Ook zou hij willen weten of er 
rekening wordt gehouden met de grondexploitatie met de weg langs Palsgraaf. En wie heeft de regie,  
waarbij hij zich verbaast over projectontwikkelaars, Spoorwegpensioenfonds en het Bouwfonds die allebei 
plannen hebben ingediend. Hij vraagt zich af of de gemeente nog regie heeft over deze situatie en in 
hoeverre staat de gemeente onder druk om de plannen uit te voeren en hoe staat de gemeente er in de 
tijd voor. Want het is volgens hem belangrijk om te weten waar de gemeente staat. Hij heeft de indruk dat 
iedereen met iedereen praat en dat er op gegeven moment van regie van de gemeentezijde er op dit 
moment geen sprake is of onvoldoende sprake is.  
 
Mevrouw Hek is blij met het bericht dat partijen die betrokken zijn bij het Louwerensplein er met elkaar zijn 
uitgekomen. Dat is volgens haar goed nieuws voor iedereen. En een belangrijke stap vooruit voor de 
COR. Haar fractie vindt het erg belangrijk dat er uiteindelijk draagvlak is bereikt bij ondernemers en 
grondeigenaren voor het inrichtingsplan in dat gebied. Volgens haar betekent witte rook ook echt witte 
rook en dat betekent ook dat er geen vleugje roet bij is. Hierover zou zij meer over willen weten. Ook zou 
zij willen weten hoe de inrichtingsplan waar overeenstemming over is bereikt zich verhoudt met de 
grondexploitatie.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het er bij hem om gaat dat er overeenstemming is over een 
belangrijke punt in het plan COR waar we naar zijn mening veel te lang bij hebben stil gestaan. Dat 
volgens hem de verdere voortgangen van andere delen van het project een beetje in weg heeft gezeten. 
Vooral ook omdat er veel inzet daarop is gepleegd. Het centrumplan is volgens hem iets groter dan alleen 
het Louwerensplein. Hij geeft aan dat hij denkt dat het nu gaat gebeuren nu dat er overeenstemming is 
tussen betrokken partijen met draagvlak. Nu kan er volgens hem verder gegaan worden met de rest van 
het centrum van Rhoon en dat er zo snel mogelijk een resultaat geleid kan worden. Of er 
overeenstemming er is? Hij geeft aan dat wanneer het college hem meldt dat die overeenstemming er is 
dat gaat hij er vanuit dat deze ook echt er is. En dan kan hij niet anders dan zeggen dat deze er ook is. 
Maar overeenstemming is er pas als er een document ligt met handtekeningen. Dat is hem meer waard 
dat de witte rook. Of de variant er nu ligt wel of niet voldoet aan eisen of bij welke variant dan ook het 
dichts in de buurt komt vindt hij niet zo interessant meer. Dit zegt hij niet omdat het hem niet interesseert. 
Hij geeft aan dat hij in de carrousel vergadering al had aangeven dat hij niet deskundig genoeg is 
(verkeerstechnisch, omgevingstechnisch) om een zinvolle uitspraak te kunnen doen over wat wel of niet 
wenselijk is. Wat hij veel belangrijker vindt is dat mensen die er wel verstand van hebben afspraken 
maken met mensen die er belang bij hebben om op die manier met een plan te komen wat door iedereen 
wordt gedragen. Dat vindt hij veel belangrijker dat er schuin geparkeerd word of heen en wordt gereden of 
haaks wordt geparkeerd. Dat interesseert hem niet zoveel, draagvlak zowel bij de ondernemer, bewoners 
als bij gemeente en dat ook nog eens volgens de deskundigen die wel verstand hebben van verkeer en al 
andere zaken. Hij is blij met het resultaat gaat er vanuit dat het een eerste aanzet is om door te gaan. 
Vervolgen meldt hij dat hij nieuwsgierig is naar de beantwoording van de vragen van de VVD fractie.  
 
Mevrouw De Leeuwe de ontwikkeling van de COR begon 6 jaar geleden met de besluitvorming over de 
verkoop en de sloop van de gemeentehuis in Rhoon. De opbrengst daarvan moest de kosten van de 
ontwikkeling van de COR dekken. Er is toen amendement geweest van de VVD waarin werd gezegd dat 
het budgetneutraal moest. Dat is volgens haar een heel belangrijk kader waaraan gehouden moet worden 
maar de manier waarop er met kaders om wordt gegaan verschilt nogal. Het ene kader blijft overeind en 
het andere wordt weggeveegd. Ondertussen is het ondoorzichtig wat het allemaal kost, het hele centrum 
van Rhoon. De NAP staat er nog steeds voor om de mensen te laten weten wat het allemaal kost. De 
inwoners van de gemeente hebben het recht om te weten wat er aan de hand is, hoe de gemeente ervoor 
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staat. En ook hoe de gemeente er financieel voorstaat en hoeveel er wordt uitgegeven. Vervolgens meldt 
zij dat zij de openbaarheid over de kosten zou willen zien. In een deel van het raadsbesluit wordt gevraagd 
de geheimhouding te bevestigen, waarbij zij zich vraagt wat voor het consequenties het zou hebben als de 
geheimhouding niet te bevestigd wordt. Zij kan zich voorstellen dat er dingen onder bepaalde voorwaarden 
geheim gehouden zouden moeten worden. En daar moet volgens haar zorgvuldig mee omgegaan worden 
als raad. Want als het niet goed gaat dan is bekend wat voor ellende er ontstaat. Als het om personen 
gaat of om belangen van de gemeente die geschaad kunnen worden, als er nog onderhandeling zijn of als 
we er schade van ondervinden dan kan zij zich voorstellen dat er dingen geheim worden gehouden. Maar 
in het geval waarin dingen iets opleveren of als dingen iets kosten om dit openbaar te maken. Hierover 
zou zij haar collega raadsleden over willen horen. Een paar weken geleden kwam de eigenaar van de 
Pand Grevelingen vertellen hoeveel hij zou willen hebben voor zijn pand. Het ontbrak er nog aan dat we 
hier met zijn allen er over gingen onderhandelen. Dus het lijkt haar ruim voldoende dat de raad een bedrag 
heeft gevoteerd en dat er daarbij gelaten moet worden. Vervolgens geeft zij aan dat het crisistijd is en dat 
er overal bouwprojecten stil liggen. En in Rhoon willen ondernemers investeren. Voor zo’n iemand zou er 
volgens haar de rode loper uitgelegd moet worden. En dat er meegewerkt moet worden en dat er gekeken 
moet worden hoe iemand verder geholpen kan worden. En dat is volgens haar de tegenovergestelde van 
wat er gebeurt. Zij geeft aan het idee te hebben dat het verschrikkelijk lang duurt. Een motie duurt een jaar 
en nog steeds is deze niet uitgevoerd en natuurlijk kan een college een motie naast zich neerleggen, 
waarbij zij vindt dat het college dan moet uitleggen waarom zij dat doen. Vervolgens geeft zij aan dat er 
enkele dagen voor de raadsvergadering ineens hele spontane toename is van activiteiten, waarbij er 
ineens een besluit is waar iedereen heel tevreden mee is. Zij vraagt zich af of het niemand opvalt dat het 
ineens voor een raadsvergadering wel lukt. Zij zou graag weten hoe dat dan wel lukt. Zij geeft aan het 
bijna niet te geloven dat wanneer iemand er miljoenen investeert in een ontwikkeling waar dorpen en de 
gemeente heel veel aan hebben dat het dan gek is dat er eindeloos overlegd wordt over scheef parkeren 
of recht parkeren. Hier zou het helemaal niet over moeten gaan.      
 
De heer Gardeitchik gaat er vanuit dat als het college aangeeft dat er witte rook is dat het dan ook zo is. 
Zijn fractie is er ook blij mee dat er nu zicht is op een eerste deel van de invulling van de centrum van 
Rhoon. Na de verklaring van de heer Euser heeft zijn fractie aangegeven dat er eindeloos geroepen kan 
worden dat het lang duurt maar volgens zijn fractie duurt het sowieso al lang. Het verbaast hem wel dat er 
nu ineens dit soort periodes als uitermate lang worden beleeft.  
 
De heer Van Wolfswinkel  geeft aan dat het langdurige processen zijn, maar als er 11 maanden over 
gedaan wordt om er achter te komen dat je een motie niet naast je neer kan leggen, dan duurt het lang. 
Natuurlijk zal een proces zoals het centrum plan nog wel 10 jaar duren. Maar het duurt voor hem wel heel 
lang voor het besef er komt van dat er met elkaar iets gewild wordt waarbij draagvlak is bij de 
ondernemers om iets met elkaar te willen bereiken dat pas na 11 maanden gerealiseerd wordt dat het ook 
te bereiken doel is van het college. En dat er dan pas onder hevige druk vlak voor de raadsvergadering 
toch tot een conclusie komt dat er overeenstemming is.  
 
De heer Gardeitchik het gaat voor hem om een aantal zeer moeilijk te verenigde belangen. Waarbij hij 
denkt dat het nog meevalt. Hij geeft vervolgens aan dat wat er nu voorligt een compromis is tussen allerlei 
zaken en in die zin zullen er altijd mensen zijn met belangen die aangeven dat zijn niet helemaal tevreden 
zijn. Dat is volgens hem ook niet weg te nemen. Dat is de essentie van een compromis. Zij fractie is blij dat 
er nu een ruimtelijke plan ligt wat in hun ogen past bij wat zij voor ogen hadden met het Louwerensplein. 
Vervolgens geeft hij dat er nu een stap wordt gezet in het vernieuwde centrum van Rhoon. Het centrum 
van Rhoon is nog al wat meer dan alleen het Louwerensplein. Dus in die zin is zijn fractie content met wat 
er nu voorligt. Als er gekeken wordt naar de grondexploitatie waar zijn fractie zich in kan vinden, maar wel 
graag een heldere labeling van de kosten wil zien die bij de verschillende deelprojecten die straks van 
toepassing zijn. Hoewel het nieuwe werken na vandaag de verwarring behoorlijk heeft vergroot denkt hij 
dat als er met zijn allen over uit zijn dat dat de nieuwe manier is van werken en dat er gekeken moet gaan 
worden of het hierop toegepast kan worden. Over de vraag van de VVD over gelden die voor terugvloeien 
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bestemd waren en dat dit nu niet het geval is, zou hij graag de wethouder horen. Vervolgens geeft hij aan 
dat het hem verbaast dat de boel erg op slot zat. Hij geeft aan dat een aantal collega raadsleden hebben 
aangegeven dat er vastgehouden moet worden aan de vastgestelde kaders, waarbij hij nu proeft dat de 
kaders ter discussie gesteld kunnen worden. Hij vraagt zich af waarom nu, nu er een doorbraak blijkt te 
zijn. De noodzaak hiervan ontgaat hem. Hij hoop dat de heer Goedknegt dit kan uitleggen.  
 
De heer Euser geeft aan dat het niet zo heel lang geleden is dat er een plaatje voorbij is gekomen wat ook 
aan de raad is gepresenteerd dat als het college door ging op de ingeslagen weg eind 2009 dat het totale 
verhaal zo rond de 8,5 miljoen uit zou komen. Hij meldt eerder te hebben gezegd dat dat bedrag het 
college niet had. Het college had toen maar 4,5 miljoen wat het college nog steeds heeft waarbij er van 
alles is gedaan om te kijken of er een mooie plan gemaakt zou kunnen worden. Dat past in de financiële 
kaders en voor wat betreft de onderdelen die nog volgen die ook niet in de becijfering zitten of deels 
hiervan gaat het college er vanuit dat de kosten in de openbare ruimte die afhankelijk door de gemeente 
zou worden gedragen nu door de ontwikkelaars worden de gedragen. Dat is een belangrijk punt. Er zijn 
een aantal andere zaken zoals ondergronds parkeren. Hij geeft aan eerder te hebben gezegd dat een weg 
tussen Palsgraaf en Sense als dat als raad besloten zou worden dan komt de gemeente binnen de 
grenzen die geformuleerd zijn. Hij meldt dat er destijds is geroepen budget neutraal. Maar het college is 
begonnen met 3 miljoen. 
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of dat betekent dat wanneer er deze vergadering wordt ingestemd 
met het voorstel dat en passant ook instemmen met het feit dat er iets ondergronds geparkeerd wordt 
maar ook dat er geen weg komt.  
 
De heer Euser geeft aan dat alle plannen in het centrum aan de raad worden voorgelegd. Hij geeft aan het 
te kort op de 8,5 miljoen heeft terug gebracht naar 4,5 miljoen. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat dit niet zijn vraag beantwoord. Hij vraagt nogmaals of het aanlegen 
van deze weg in de grondexploitatie zit.  
 
De heer Euser geeft aan dat dit een van de dingen is die uit de grondexploitatie is gehaald om van 8,5 
miljoen naar 4,5 miljoen te komen. Het besluit daarover moet de raad nog gaan nemen. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de raad een besluit gaat nemen over de grondexploitatie waar het 
college al de dingen heeft uitgehaald waar de raad nog over moet gaan besluiten. Dat klopt volgens hem 
dan niet.  
 
De heer Euser geeft aan dat er 4,5 miljoen ter beschikking is gesteld door de raad. Het college stelt de 
raad voor de gebieden A en B en de resterende gebieden de bedragen te verdelen zoals dat het is 
aangegeven. Dat zijn de bedragen die het college heeft en de concrete vertaling in de projecten in de 
inrichting van het gebied daarover zal er met de raad gesproken worden op het moment dat de voorstellen 
van de projectontwikkelaars zijn uitgewerkt en rond gerekend, waarna het aan het college en raad kan 
worden gepresenteerd.  
 
De heer Wolfswinkel meldt dat het hem nog steeds niet helder is. De wethouder geeft aan dat er zoveel 
geld beschikbaar. Hij vraagt zich af of het zou is dat het geld dat nu beschikbaar is in de grondexploitatie 
dat de weg onder andere niet aangelegd kan worden. 
 
De heer Euser geeft aan dat de weg en het ondergronds parkeren er niet in de grondexploitatie zit. Hij 
geeft aan dat hij het nu heeft over de verdeling van de gronden en grondexploitatie het gebied Albert Heijn 
(gebied B). Dat is waar het over deze vergadering over gaat. Hij meldt dat sommige processen wat langer 
hebben geduurd, omdat het te maken had met de worsteling om te proberen binnen de bestaande 
financiële kaders te blijven. Hij geeft aan dat het college aan de raad vraagt om het college de ruimte 
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geven op basis van een viertal richtinggevende kaders, zoals het kopen en slopen van Dorpsdijk 106, een 
comfortabele verkeersstructuur en een parkeerzoekroute, draagvlak bij alle betrokkenen en een 
samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen. Dat is de basis 
maar daar zijn collega wethouder wat dieper op ingaan.   
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat geen van deze onderwerpen in het besluit staan. Hij vraagt zich af 
hoe dit in elkaar zit. 
 
De heer Euser geeft aan dat dit staat de eerste pagina 1 en 3 pagina. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij het heeft over het raadsbesluit, waarin niet staat wat de heer 
Euser eerder aangaf. 
 
De heer Euser geeft aan dat op pagina 1 van de geadviseerde beslissingen staat waarbij het college 
vraagt naar ruimte van de raad op basis van de vier uitgangspunten op pagina 3 om met betrokkene de 
gesprekken af te ronden.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dit te willen zien in een raadbesluit. 
 
De heer Euser komt hier later terug op terug. Wat er moet gebeuren volgens hem op basis van de 
inrichting zoals de raad die heeft ontvangen is de verwerving van Dorpsdijk 106 en dat probeert het 
college op middellijke wijze te doen. Op het moment dat een ander traject vraagt dan zal er ongetwijfeld 
een andere som uit komen. En de grondexploitatie die raad heeft ontvangen en is toelicht in een besloten 
carrousel dekt beide varianten.  Het openbaar maken van deze cijfers, hij geeft aan dat het ook gaat om 
informatie die op andere slaat, het gaat ook om posities die partijen innemen en het gaat wellicht ook om 
informatie dat interessant is voor partijen waar nog mee onderhandeld moet worden. Het zou volgens hem 
hoogst ongelukkig zijn op het moment dat die informatie in openbaarheid zou moeten brengen. Hij geeft 
aan dat het college de raad aandringt om de exploitatie zoals de raad deze kent om die ook geheim te 
houden zoals afgesproken in de carrousel. De €181.000: hij geeft aan dat dit een bedrag is dat voortkomt 
uit de uitwerkingsovereenkomst die met Albert Heijn Mahu langdurig is uitonderhandeld. En die het 
uiteindelijk niet heeft gehaald. Dat contract is nooit getekend, dus dat geld (depot) is nooit gestort. Hij geeft 
nogmaals aan dat hij dit zal controleren en bevestigen in de 2e termijn. .  
 
De heer Van Praag denkt dat de heer Van Wolfswinkel een belangrijke vraag had gesteld. Wie heeft er nu 
regie. Als het nu gaat om een locatie als de centrum van Rhoon is het zo dat we daar te maken hebben 
met ontzettend veel partijen, eigenaren, belanghebbenden, huurders en dergelijke. Het is erg belangrijk 
dat er als gemeente geprobeerd wordt om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat ondernemers in 
staat worden gesteld te ondernemen. En bezoekers in staat worden gesteld om op een fatsoenlijke manier 
bij voldoende winkels te komen en daar ook te parkeren. Dat wil niet zeggen dat er altijd alles gedaan 
moet worden wat één iemand vraagt. Dat kan niet want je komt dan weer een andere tegen. Dat is 
eigenlijk ook weer het begin van het antwoord op de vraag van de heer Goedknegt: wat is er nu uiteindelijk 
op dit moment anders geweest waardoor er nu wel uitgekomen wordt als het gaat om de inrichting van het 
Louwerensplein en waardoor het niet eerder is gelukt. Dat heeft te maken met het feit dat de belangen die 
bij allerlei verschillende spelers uiteindelijk terecht zijn gekomen uiteindelijk aan 1 tafel bijeen zijn gebracht 
waaruit blijkt dat niet iedereen elkaar even goed heeft begrepen. Dat eigen belangen niet altijd even helder 
zijn geweest en dat belangen onderling tussen verschillende andere partijen ook niet altijd overeenkomen 
met elkaar. Dat betekent dat op het moment dat het voor elkaar komt om die partijen met elkaar aan tafel 
heel constructief te laten praten over wat een goede inrichting zou kunnen zijn, dat dan alle belangen bij 
elkaar komen. Dat er dan op inhoud gesproken kan worden van witte rook. Dat is nog iets anders dat het 
feit dat er nog allerlei onderhandelingen moeten volgen en dat er inderdaad nu weliswaar vanuit de 
klankbordengroep is aangeven dat er geen fundamentele bezwaren zijn. Maar dat is op basis van het 
bekijken van een tekening door het weekend heen. Maar het is de bedoeling dat er met de winkeliers,  met 
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de omwonenden, met de bewoners nog eens goed naar de tekening gekeken wordt en iedereen zich daar 
uiteindelijk echt in moet gaan vinden. Hij meldt dat dit een onderhandelingsresultaat is. En daarom wordt 
er gesproken van witte rook. Maar dat wordt nog verder gebracht. Het klinkt bijna teleurgesteld dat er een 
onderhandelingsresultaat ligt, want de raad introduceert opnieuw het fenomeen van eenrichtingsverkeer. 
Hij kan niet bedenken waarom de gemeente vanuit de belang dat zelf zou hebben maar ook niet van de 
bezoekers iets zouden willen introduceren wat nu in een overeenkomst of een richting die met elkaar daar 
is overeengekomen waarom de gemeente het nou zo belangrijk vindt om iets wat ter nadelen is van 
winkeliers bezoekers en bewoners alsnog te introduceren.  
 
De heer Goedknegt introduceert dit niet zelf. Dat is vele malen geïntroduceerd door winkeliers, 
klankbordgroep en dergelijke. Aan de ene kant mag de raad de kaders zomaar aanpassen, maar over het 
feit over een of tweerichtingsverkeer daar wordt door het college in de onderhandeling zo ontzettend 
halsstarrig aan vastgehouden. Niet bespreekbaar. Sterker nog de Julianastraat wordt helemaal omgegooid 
want ooit is er een visie vastgesteld dat er tweerichtingsverkeer komt en recht parkeren. Dat ziet hij terug 
komen in de tekening bij het voorstel. Dus dat soort kaders zijn onbespreekbaar, maar die weg bij 
Palsgraaf wordt geschrapt omdat het geld oplevert. Hij begrijpt dit niet. Hij meldt dat de wethouder hem 
verwijt dat hij iets introduceert, terwijl hij niks introduceert. Hij maakt alleen dingen die door andere 
geïntroduceerd worden voor het college noodzakelijk mogelijk door het oprekken van de kaders. Door 
eventueel mogelijk te maken, hij zegt niet dat het er moet komen. Hij maakt het alleen eventueel mogelijk. 
 
De heer Van Praag op het moment dat je het noodzakelijk vindt omdat je er niet uitkomt, om kaders ter 
discussie te stellen komt het college bij de raad terug. En de raad heeft aan het resultaat kunnen zien dat 
het niet nodig was dus is het college niet terug gekomen naar de raad.  Vervolgens geeft hij aan dat de 
raad niets kaderstellend heeft gezegd over het schrappen van een weg. Het college geeft de raad aan dat 
met het budget dat tot nu toe voor de COR beschikbaar had gesteld, dat het voor dat geld niet kan lukken 
om die weg te maken. Maar de discussie die het college nog met de raad gaat voeren of dat kaderstellend 
ook door de raad gedragen wordt die dient het college met de raad te voeren voordat er overeenstemming 
bereikt wordt met ontwikkelaars voor dezelfde locatie. Hij geeft aan dat de weg voor het college in het 
denken nog niet uit is maar financieel is deze weg onmogelijk.  
 
Mevrouw De Leeuwe reageert op de uitspraak van de wethouder dat waneer de kaders aangepast moeten 
worden dat dan het college dan naar de raad toe komt. In haar beleving is het niet zo gegaan.  
 
De heer Van Praag denkt dat het goed is om voor dit moment te constateren dat de bedoeling is om in de 
periode mei/juni met de raad samen naar de locatie te kijken. Wat ook is opgeschreven in het 
raadsvoorstel en dat is ook wat het college met de raad zou willen afspreken om dat ook te doen en ook 
op dat moment te spreken over de kaders en dat in het licht van de financiële situatie die daarmee te 
maken heeft. Vervolgens maakt hij duidelijk hoe de zaken liggen ten aanzien van de eventuele komst van 
een derde supermarkt naar het Strawinkskiplein. Het is bekend dat er vanuit de ontwikkelaar die wens bij 
gemeente op tafel is gelegd. Het is ook bekend dat het bestemmingsplan maar ook de visie COR niet 
voorzien in een derde supermarkt. De gemeente heeft stelling genomen dat op het moment dat beide 
andere supermarkten nu aanwezig in het centrumplan akkoord zouden gaan met de komst van een derde 
supermarkt en bovendien uit een distributie planologisch onderzoek dat die ruimte er economisch gezien  
er ook is, dat de gemeente vanuit de gemeentelijk belang er niet zoveel problemen mee heeft. Maar het is 
te horen aan de reactie dat het erg onwaarschijnlijk dat een van de twee supermarkten, laat staan beide 
aan die komst van derde supermarkt zou willen meewerken. Hij meldt vervolgens het idee te hebben dat 
ook de inhoudelijke aspecten op de vragen aan de orde zijn geweest.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat het hem nog steeds niet duidelijk is in hoeverre de witte rook nu witte 
rook is, want er staan geen handtekening onder en zolang deze er nog niet staan is er volgens hem geen 
overeenstemming. Hij wil een overeenkomst zien met handtekeningen. Hij vraagt aan het college of de 
extra kaders die zijn fractie zou willen geven het college extra ruimt geeft. 
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De heer Van Praag merkt op dat er partijen aanwezig zijn die zeggen ‘zou ons probleem niet opgelost 
kunnen worden door eenrichtingsverkeer en schuin parkeren te introduceren in het Louwerensgebied’. Er 
zijn ook andere partijen die zeggen dat hun probleem daarmee niet wordt opgelost. Het punt is dat het 
hele parkeerzoeksysteem dat ook al de basis geweest voor het bouwplan waar SPF nu aan het werk is  
voorziet niet in een systeem dat daarop aansluit. Dat betekent dus dat het hele inrichtingsplan, het gehele 
gebied rond SPF gebied opnieuw ontworpen zou moeten worden. Daarom is hij zelf een voorstander dat 
de gemeente er vanuit moet gaan dat de partijen die nu hebben gezegd dat zij zich kunnen vinden in de 
tekening die nu voorligt dat de gemeente daarvan uit moet kunnen gaan dat het verder gebracht wordt tot 
de zekerheden waarnaar de raad ook vraagt. Handtekeningen desnoods. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat een handtekening een noodzaak is.  
 
De heer Van Praag bedoelde te zeggen dat het een van de manieren is om zekerheden vast te leggen 
met elkaar. Maar een handtekening is daar een prima manier daarvoor. Het gaat er om dat er nu geen 
enkele aanleiding vanuit de partijen zelf om te denken dat het anders zou moeten zijn. Daarom zal hij de 
raad niet vragen om ruimte in de kaders. Maar hij belooft dat wanneer dit nodig is dat hij dan naar de raad 
toekomt.  
 
De heer Goedknegt denkt dat het college een schorsing nodig heeft, want in het stuk staat dat € 181.500 
wat van het gevoteerde bedrag terug zou vloeien in de algemene reserve, niet terugvloeit naar de 
algemene reserve. Het gaat om een bedrag boven een ton, dus is het geen college bevoegdheid om het 
geld op te plussen. Dus is het voor hem verstanding om daar een antwoord op te krijgen of het wel of niet 
gevoteerd is. Volgens zijn mening is dit niet gevoteerd. Dus geen 4,5 miljoen maar 4.3 miljoen.  
 
De heer Van der Graaff wellicht kan het college zijn vraag meenemen: wat heeft deze inrichtingsvariant 
voor consequenties voor de verdeling zoals deze in deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat zijn fractie ook de vraag had gesteld over het beter markeren van 
gelden per deel gebied. Daar heeft hij nog geen antwoord op gehad. 
 
De heer Van Wolfswinkel begrijpt inmiddels dat de weg er niet in zit. Dat is volgens hem een verandering 
van de kaders. Dus zou hij graag willen weten wat het inhoud als de weg er wel inzit.  
 
De voorzitter schorst de vergadering 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
Tweede termijn  
 
De heer Euser de kosten van de weg erin of eruit. Hij geeft aan dat de voorliggende exploitatie niet is 
opgenomen. Het geld voor de weg is er op dit moment niet. Wel moet er rekening gehouden worden met 
een bedrag 750.000 dat nodig zou zijn als de weg er alsnog komt. Het markeren van gelden per 
deelgebied: Hij geeft aan dat op het moment dat er een overeenkomst gesloten wordt met een bepaalde 
ontwikkelaar dan wordt er een nieuwe grondexploitatie gemaakt waarbij de kosten en opbrengsten worden 
toegerekend aan dat betreffende gebied met een eigen grondexploitatie. De nieuwe inrichtingsvariant past 
dat wel of niet in de voorliggende grondexploitatie: hij heeft eerder aangegeven dat de huidige 
inrichtingsvariant met de 2 mogelijke vormen van verwerving middellijk of onteigening beide gerekend zijn 
in de voorliggende grondexploitatie. Het bedrag van 181.500 euro: dat is een post in de grondexploitatie 
voor de dekking van de risico’s. Op het moment dat de risico’s niet optreden alleen dan gaat het bedrag 
naar de algemene reserve. Maar voor alsnog blijft het bedrag zoals eerder aangeven opgenomen in het 
risicobedrag.  
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De heer Van Wolfswinkel het is duidelijk waar er over besloten gaat worden. Er wordt een grondexploitatie 
voorgelegd waarin de weg niet in zit, waarbij rekening is gehouden met het tweerichtingsverkeer op het 
Louwerensplein. Dat heeft volgens hem invloed op het niet willen hebben van een weg. Dat geeft volgens 
hem de aanleiding om het voorstel wat voorligt wat voor hem te onduidelijk is om dat niet te steunen. Hij 
neemt aan dat wanneer het voorstel niet wordt aangenomen het geen consequenties zal hebben op de 
bespreking met Albert Heijn en consorten.  
 
De heer Goedknegt hoort het de wethouder zeggen, maar leest ook dat er in afwijking van het raadsbesluit 
geen rekening meer gehouden wordt met het vrijvallen van €181.500. Hij meldt dat in het raadsbesluit er 
rekening gehouden met het vrij vallen. De wethouder kan nu wel zeggen dat was om risico’s af te dekken 
en het blijft er dus in staan. Maar dat laat onverlet dat dat bedrag vrij gaat vallen naar de algemene 
reserve. Dus is iets anders dan een risicoparagraaf of een risicodekking opnemen waarmee de raad 
rekening kan houden dat het risico optreedt en dat het geld niet terugvalt naar de algemene reserve. Het 
waren deposito garantstellingen waarbij de wethouder duidelijk heeft aangegeven dat het terug zou vallen. 
En het amendement wat zijn fractie had ingediend was toen absoluut overbodig om dat geld weer te 
bestemmen voor de algemene reserve. Als dat zo overbodig was dan begrijpt hij de uitleg niet van de 
wethouder waarom het bedrag toch gevoteerd is en het college het vrij kan gebruiken om de 4.3 miljoen 
naar 4,5 miljoen op  te plussen. Het gaat hem om de principe dat de raad met zijn uitspraken en besluiten 
toch lichtelijk niet serieus genomen worden. Hij heeft ook gevraagd wat er nog in de resterende gebieden 
zit. Hij vraagt zich af wat er in gebieden c tot en met g zit. Hij weet nog steeds niet wat hij vanavond vast 
gaat stellen. Hij meldt dat hij zich goed kan voorstellen dat de verdeling er ooit gemaakt moet worden. Kan 
zich ook voorstellen dat wanneer de verdeling vanavond niet gemaakt wordt dat het dan geen invloed 
heeft op de gesprekken en het bereikte resultaat waar de handtekeningen van initiatiefnemers nog onder 
moeten. Hij denkt niet dat hij dit besluit vanavond wil nemen omdat hij een aantal, die daaruit volgen bijv. 
dat de weg niet komt en misschien wil hij iets anders niet doen maar de weg toch aanleggen. Daarnaast 
heeft hij de wethouder een aantal zaken horen noemen waarover de raad moet gaan besluiten, die hij ook 
niet in het raadsbesluit ziet staan. Hierover zou hij de wethouder op terug willen laten komen.    
 
De heer Van der Graaff op het moment dat we er ergens in een proces zoals dit er achterkomt dat er veel 
meer kosten zijn dan verwacht was en dat het nooit gaat dragen en dus een besluit genomen wordt om 
geen 8 miljoen maar 4,5 miljoen beschikbaar te stellen dan kan hij zich niet voorstellen dat iemand daarbij 
de illusie heeft dat alles wat je daarbij aan kaders hebt ook gerealiseerd kan worden. Dus vindt hij het een 
beetje een flauwe discussie om continu over de weg terug te komen. Hij begrijpt het wel want echt de 
uitspraak om een aantal zaken kaderstellend anders te doen als gevolg van financiën, is nog niet 
genomen. Dat mag de raad zichzelf verwijten.   
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of het zoveel moeite is om in het besluit aan te geven welke 
dingen er wel worden uitgevoerd en welke dingen niet uitgevoerd worden. En dingen die wel en niet in de 
exploitatie zijn opgenomen. Hij is het eens met de heer van der Graaff dat er met 4,5 miljoen niet hetzelfde 
gedaan kan worden dan als met de 8 miljoen, dus moeten er andere kaders gesteld worden.  
 
De heer Van der Graaff vindt dat deze vraag beter beantwoord kan worden door het college. Hij geeft aan 
dat wanneer hij een besluit neemt, een plan wat 8 miljoen kost maar daarvoor is maar 4,5 miljoen 
beschikbaar dat hij dan op enig moment daar inhoudelijk conclusies moet gaan trekken. Dat het niet is 
gebeurt dat is vers 2. Dat het deze vergadering niet gebeurt begrijpt hij ook omdat er deze vergadering 
alleen maar gaat om de grondexploitatie. En juist niet om de inhoud. Als er nu inhoudelijk zaken in waren 
gezet die anders gedaan zouden moeten worden dan pas is het impliciete besluitvorming omdat het alleen 
maar gedaan wordt op de dingen die niet uitgevoerd worden terwijl het algehele beeld niet voor ogen hebt. 
Hij geeft aan liever een discussie te hebben in kaderstellende zin gegeven de financiële feiten moeten we 
gaan kijken wat wel of niet haalbaar is. Dan kan je alles met elkaar afwegen. Hij meldt dat hij het 
buitengewoon slecht zou vinden om dat in het voorliggende besluit te doen. Maar in feite komt het besluit 
alleen maar terug op de onderverdeling van de 4,5 miljoen in een aantal deel projecten. Hij kan zich niet 



  blad 26 van 35  

voorstellen dat we op enig moment verder in dit proces die financiële kaders ook gaat bijspijkeren. Hij 
geeft aan dat het voorliggende besluit een besluit is om het proces verder door te kunnen gaan. Een 
procesbesluit waarmee niet alles wordt voorgelegd van begin tot eind vastgelegd. Daarom vindt hij het 
enerzijds belangrijk dat het besluit genomen moet worden. Hij begrijpt van de wethouder dat de afspraken 
die gaan komen met de belanghebbenden rond het Louwerensplein geen invloed hebben op het besluit 
van deze vergadering. Wellicht later wel, maar dan heeft het meer te maken met de onderverdeling . Dat 
zien we dan wel. Hij geeft aan dat hij de discussie over de 181.000 onhelder vindt. Hij denkt dat het 
college dit nog wel wat nader kan toelichten. Maar het komt mee in een staatje over de mail dat we 
vandaag of gisteren hebben gekregen met een sterretje. Zo’n hele kleine toevoeging kan tot heel veel 
onduidelijkheid kan leiden. Hij dringt aan om daar helderheid over te krijgen. Tot slot geeft hij aan dat 
mevrouw De Leeuwe aan de raad een vraag heeft gesteld over het openbaar maken van grondexploitatie. 
Geheimhouding op stukken is altijd op basis van artikel 10 wet openbaar bestuur. Daar staat in een van de 
afwegingsgronden ‘als het belang van de gemeente wordt geschaad. Grondexploitaties per definitie 
schade het belang van de gemeente als deze openbaar worden gemaakt. Dus te allen tijde 
grondexploitatie geheim. 
 
De heer Goedknegt vraagt de heer Van der Graaff of hij goed heeft begrepen dat de heer Van der Graaf 
het goed vindt om 27.000 voor gebied A aan te duiden en de 2,5 miljoen uit het voorstel voor gebied B aan 
te duiden. Dat is volgens hem ook goed want dan is de maximum bedrag nogmaals vastgesteld en dan 
gaat hij er vanuit dat het plaatje dat er nu ligt binnen deze financiële onderlegger past. Wat overigens wel 
een vraag is die onbeantwoord is. En het resterende gebied, wat wellicht 1,7 miljoen is als de 2 ton ervan 
af wordt gehaald dat laten we even hangen want daar kan nog een besluit overgenomen worden.  
 
De heer Van der Graaff heeft gezegd dat een procesbesluit genomen wordt in deze vergadering om 
verder te gaan met het proces. Het bedrag is allang beschikbaar gesteld dat is ergens in november 2010 
ergens gedaan. Het enige wat er vanavond gedaan wordt is het maken van een onderverdeling waarbij 
niet gezegd is door het college dat tot eind der tijden deze bedragen qua kaders keihard zijn.  
 
De heer Gardeitchik zit op hetzelfde spoor als de heer Van der Graaff. Volgens hem wordt het beschikbare 
budget verdeeld over een aantal brokken in het centrum waarbij een aantal rekenregels wordt gebruikt om 
tot een eerste verdeling te komen. Hij gaat er vanuit dat als dat ook gedaan wordt dat dan niet nu al 
impliciet of expliciet vast wordt gelegd dat de rekenregels dan ook de waarheid worden. Als de raad besluit 
dat hij iets anders in plan willen hebben en iets anders eruit dan zou dat volgens hem financieel moeten 
passen waarbij niks bijgeplust hoeft te worden. En als er gevonden wordt dat er van alles nog erbij moet 
maar het niet past dan denkt hij dat dan het budget opgehoogd moet gaan worden.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat er steeds wordt gesproken over kaders en zij  vindt wat dat betreft de 
VVD fractie van rubber. De VVD heeft eerder een amendement ingediend dat het budgetneutraal moet 
zijn. Zij hoort de VVD vervolgens niet piepen over hun amendement. 
 
De heer Goedknegt heeft het amendement zelf in de 1e termijn genoemd. En dat hij daarbij had vermeldt 
dat dit stadium al helaas voorbij zijn. Toen was er heel veel over gepiept maar als daar nog steeds over 
gemekkerd zou worden dan zou deze ontwikkeling niet van de grond komen en dan zou er nu nog steeds 
begonnen moeten worden met een centrum ontwikkeling. Het amendement was ingediend waarna er een 
aantal bedragen zijn gevoteerd waarbij hij denkt dat dit de maximum bedragen zou moeten zijn. Hij heeft 
de heer Gardeitchik dit ook t horen zeggen. 
 
De heer Gardeitchik antwoordt: tenzij dat de raad besluit dat er iets toegevoegd moet worden. Maar dan 
moet er terug gekomen worden om een extra budget neer te leggen.  
 
Mevrouw De Leeuwe probeerde te zeggen is er flexibel met kaders omgegaan moet worden als dat nodig 
is. De werkelijkheid kan dit weleens mogelijk maken. Het is goed om met de raad eens te praten over wat 
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zijn nu de kaders waar wij ons in het vervolg aan moeten houden.  Zij vraagt nogmaals om spoed te 
vragen bij het aanleggen van het Louwerensplein. Daar hangt nogal wat vanaf. Kan het gewoon door met 
of zonder dit besluit.  
 
De heer Euser m.b.t. het besluit de grondexploitatie deel B gebied vaststellen is absoluut nodig om zaken 
te kunnen doen met partijen in dat gebied om te zorgen dat het Louwerensplein kan worden ontwikkeld, 
dat beide partijen Albert Heijn Mahu en Greveling hun wens gerealiseerd zien en dat de zaken dan 
hopelijk dan ook op tijd klaar zijn als de Albert Heijn wordt opgeleverd. Over de geheimhouding heeft de 
heer Van der Graaf een exposé over gehouden waar hij zich volledig bij aansluit. Vervolgens geeft hij aan 
dat het bedrag in drieën wordt verdeeld waarbij het college terug komt naar de raad. Aan de hand van de 
projectplannen van de diverse ontwikkelaars, als daar contracten uit voortkomen die door de raad worden 
gesteund komen daar grondexploitaties waarvoor het resterende bedrag over het resterende gebied 
verdeeld wordt. En als er nieuwe wensen of oude wensen die alsnog opgeld doen wellicht dat dan het 
college met de raad moet gaan praten, maar dat is deze vergadering niet aan de orde. Voor wat betreft de 
gesprekken met de betrokkenen verwijst hij naar de kaders die op pagina 3 van 4 staan opgenomen van 
het raadsvoorstel, die weliswaar niet zijn opgenomen in het raadsbesluit maar deze zijn wel voor het 
college maatgevend om de afspraken die er nu liggen tot een goed einde te brengen. 
 
De heer Van Praag geeft aan dat als het gaat om de inhoud dat dan de discussie vrij helder is. Dat als het 
gaat om de kaderstellende discussie die nog gevoerd moet worden over alles wat er zich bevindt in het 
restgebied daar wordt nog uitgebreid over gesproken. Het geld dat verdeeld is, de 1.9 miljoen, is daarbij 
nodig om de boekwaardes in te brengen en om even door te gaan. Maar de raad moet zich wel realiseren 
dat van dat budget de weg niet kan worden aangelegd. Maar plan voor plan zoals de heer Euser dat 
aangeeft komt het college terug bij de raad om de raad te laten zien hoe de centrumplan in onderlinge 
samenhang tot verschillende ontwikkelingsgebieden leidt. 
 
Mevrouw De Leeuwe als het gaat over het wel of niet aanleggen van de Weg bij Sense dan is daarbij 
alleen het argument gehoord dat daar geen geld voor is. De reden om geen eenrichtingsverkeer te willen 
was ook dat die weg er niet zou zijn dus zou er meer verkeersbeweging nodig zijn. Er is een ander gevolg 
als de weg er niet zou zijn, dat het consequentie zou hebben voor de ontwikkeling van het gebied bij 
Palsgraaf en Sense. Zij denkt dat door hiermee in te stemmen als raad niet ineens daar een andere 
ontwikkeling mogelijk te maken want dat zou betekenen dat er ergens anders een ondernemer dwars 
gezeten wordt om een voor andere ontwikkelaar makkelijk te maken. Zij vraagt zich af het college 
argument heeft die voor hen mee spelen.  
 
De heer Van Praag door betrokken partijen in het gebied van Palsgraaf en Sense is aangeven dat het 
lastig is om daar een plan te ontwikkelen wanneer er een weg doorheen zou lopen. Dat laat onverlet dat er 
door het college is afgesproken om daar een weg aan te leggen. De raad neemt dus deze vergadering 
geen besluit om dat niet te doen. In deze vergadering neemt de raad het besluit dat de raad ieder geval 
verder gaat met de grondexploitatie van de Albert Heijn. En er is afgesproken dat als het gaat om de 
locatie Palsgraaf Sense dat dan het college terugkomt naar de raad omdat het college nog moet vragen 
datgene wat ontwikkelaars daar voor ogen hebben dat de raad daarvoor alleen maar zijn medewerking 
zou kunnen verlenen op het moment dat de raad een kader verlaat en dat het op dit moment niet zo kan 
zijn dat het college committent toont aan plannen die nadrukkelijk op zo’n belangrijke kader tegen de 
vastgestelde kaders ingaan. Dat betekent dus dat voordat het college afspraken gaat maken met 
ontwikkelaars het eerst met de raad over de weg gaat praten. 
 
De heer Goedknegt in zijn ogen is punt 3 een gevolg van punt 1 en 2. Er ligt een grondexploitatie voor 
waar een bedrag aanhangt. Als we de bedragen aftrekken  van het totaal gevoteerde bedrag en daar nog 
eens 181.00 van af halen dan is er voor het resterende gebied niets over. Daarnaast verbaast hij zich over 
dat er nog steeds zo geheimzinnig gedaan wordt over de mogelijke ontwikkeling op de locatie Sense/ 
Palsgraaf want er zijn tekeningen uit juni 2010 waar daar een complete winkelstraat getekend staat. Daar 
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zat ook geen weg in en als deze tekeningen al zolang circuleren dat hij zich bijna voorstellen dat er in de 
resterende gebied gewoon geen weg meer zit want die ontwikkeling ligt dan in de weg.  
 
De heer Van Praag de 1.9 miljoen voor rechtsgebied C is niet zomaar even een optel- en aftreksom van 
zaken. In het voorstel staat beschreven dat het de inbrengen is van boekwaarde van 2009 en 2010 en de 
voorbereidingskosten om verder te kunnen werken in 2011. Vervolgens geeft de heer Goedknegt aan dat 
hij verschillende plannen heeft gezien, maar er is er nog nooit een geweest waarvan de ontwikkelaar zei 
dat zou het kunnen maken. Tot nu toe is alles afgeketst op onhaalbaarheid in financiële zin, met of zonder 
weg. De plannen hebben nog nooit die status gekregen waardoor het college met de raad in discussie zou 
gaan. 
 
De heer Van Wolfswinkel wanneer hebben we de discussie over de weg, want deze hangt al een jaar 
boven de markt, die moet gevoerd worden met deskundigen. De raad moet weten wat de consequenties 
zij om het wel of niet aan te leggen en wanneer hierover een besluit plaats kan vinden, want hij denkt dat 
de ontwikkelaars wel willen weten wanneer en hoe.  
 
De heer Van Praag voor de zomer wordt gediscussieerd over dat kader.  
 
De heer Goedknegt benadrukt dat hij geen expliciet besluit neemt om de 181.000 euro, waarvan 
afgesproken was dat deze terug zou vloeien in de algemene middelen, dat die gewoon voteert wordt als 
wisselgeld voor een ontwikkeling. Hij wil graag van het college of dat het nog steeds terug gaat vloeien 
naar de algemene middelen of gaat dit gewoon het project in. 
 
De heer Euser heeft geprobeerd eerder te aangeven dat op het moment dat het bedrag niet nodig is voor 
de dekking van risico’s dat dit dan pas terugvloeit naar de algemene reserve.  
 
De voorzitter concludeert dat voorstel 91480 unaniem is aangenomen 
 
 

12. Debat op verzoek van de VVD fracties over memo budget Toekomstvisie 
 
Mevrouw Spruit volgens haar wringt hier ook de schoen op het gebied van financiën. Haar fractie heeft 
gevraagd aan het college hoe zij de toekomstvisie financieel heeft onderbouwd en hoe het college 
hiervoor geld heeft gereserveerd, waarbij het college de raad een antwoord heeft doen toekomen wat naar 
de mening van de VVD niet correct is. De wethouder wijst naar een tabel bij programma 2 van het 
raadsvoorstel van 7 september 2010 waar het dan gaat om het ombuigingspakket bij de 
programmabegroting het welbekende stuk met de blauwe kolommen. Daar staat dat het geld voor de 
toekomstvisie voor de jaren 2011 en 2012 uit het programma Burger en Bestuur zijn gehaald. Naast deze 
ombuiging staat in een kolommetje in hele kleine letters dat het voorstel aan de raad is om dit eenmalig uit 
de algemene reserve te halen. Daar wringt het volgens haar fractie de schoen. Ten eerst wordt er op deze 
manier geen gelden gevoteerd. Daar hoort een raadsbesluit aan ten grondslage te liggen en in de 
beantwoording wordt de indruk gewekt dat het mee is genomen in het besluit rondom de 
programmabegroting. Dat besluit heeft zij er ook even bij gezocht waarbij zij ziet dat de raad ingestemd 
heeft met de programmabegroting en het ombuigingspakket. Maar in het ombuigingspakket is er volgens 
haar fractie alleen de ombuiging uit alle programma’s opgenomen waarbij zeker geen extra geld verwerkt 
is vanuit de algemene reserve voor de toekomstvisie. Zij hoort graag van de wethouder Financiën  
wanneer de raad het besluit heeft genomen om geld uit de algemene middelen beschikbaar te stellen voor 
de toekomstvisie. 
 
Mevrouw De Leeuwe steunt de vraag van mevrouw Spruit. Wanneer we meer dan 2 ton ergens voor 
uittrekken dat wordt dat netjes in een raadsbesluit en niet op deze manier. Het gaat vanavond voortdurend 
over financiële zaken die niet goed zijn geregeld en onduidelijk zijn. 
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De heer Euser  de exacte datum van het besluit heeft hij niet bij de hand. Er is hierover uitvoerig 
gesproken tijdens de voorbereiding van de notitie die aan de raad is toegezonden en het standpunt van 
adviseurs is, en daar staat hij ook voor, dat is dat voor 2011 er een bedrag gevoteerd is dat is in de 
begroting voor 2011 is meegenomen van de 66.000 te weten een derde van de 2 ton. Voor 2012 moet dat 
besluit nog worden genomen. Dat is niet nog niet gebeurd omdat 2012 en verder nog voor kennisgeving is 
aangenomen. Dat kan in zijn geheel goed gemaakt worden als het voorliggende raadsvoorstel wat op 
verzoek van de raad in april opnieuw aan de orde komt dan kan hopelijk de formele afwikkeling ook van de 
bedragen die uit eerdere jaren zijn bedoeld voor dit proces op een correctie manier worden besloten. Hij 
zal de vraag m.b.t. de exacte datum zo snel mogelijk beantwoorden.  
 
Mevrouw Spruit vindt dit uitermate teleurstellend omdat het 9 weken heeft geduurd voordat het antwoord 
op de vraag kwam. Zij vraagt of het antwoord wat de wethouder geeft op welke raadsbesluit dat gestoeld 
is. De wethouder verwijst naar het raadsbesluit van de begroting, waar het dus niet inzit. Zij constateert dat 
er veel geld uitgeven wordt waarover wederom de raad geen besluit heeft genomen. Zij heeft begrepen 
dat er voor dat geld personeel ingehuurd is. Datzelfde doet de wethouder met de CAI. De wethouder komt 
niet naar de raad om daar geld voor te vragen. Zij vindt dit onacceptabel. 
 
Mevrouw De Leeuwe verbaast zich erover dat de wethouder aangeeft dat er uitvoerig is gesproken in een 
voorbereiding. Zij geeft aan dat in een voorbereiding werd gevraagd wat het budget is. 
 
De heer Euser corrigeert mevrouw De Leeuwe dat er uitvoerig is gesproken in de voorbereiding van de 
notitie. 
 
Mevrouw De Leeuwe vraagt of de wethouder het eens is met haar dat het niet in besproken met de raad.  
 
De heer Euser heeft aangegeven dat er uitvoerig is stil gestaan bij de vraag is of dit bedrag goed 
gevoteerd is, waarbij het antwoord van deze vraag in het stuk staat. Het enig wat er aan ontbreekt is de 
datum van het besluit. Dit heeft de raad nog tegoed van het college. 
 
Mevrouw De Leeuwe meldt dat toen de VVD fractie in de voorbereidende vergadering vroeg om het 
budget de wethouder geen antwoord had. Dit zou de wethouder de raad schriftelijke doen toekomen. Na 2 
weken ontving de raad een memo waarin stond dat de raad dit antwoord nog  even niet kregen. Dat 
volgens haar veel te lang duurt.   
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de raad zich in een situatie verkeerd waarin met elkaar is 
afgesproken waarbij de visie vorming 2025 op gepakt zou worden. Daar is geen krediet voor. Hij denkt dat 
de wethouder zijn trots zou moeten laten varen en moet zeggen dat er geen raadvoorstel er is. Wat geen 
probleem is want als er een raadsvoorstel voorgelegd wordt dan is de kans groot is dat dit aangenomen 
wordt en dan kan het ingehuurd personeel zijn werk doen. Maar door deze manier van handelen worden 
ambtenaren die enthousiast begonnen waren door het wachten van een maand of langer gefrustreerd om 
bijv. een krant in elkaar te stekken om de visie 2025 onder de bevolking te brengen. Dit maakt van de 
gemeente een Zwiebertjes gemeente, want niemand neemt de gemeente meer serieus. Hij vindt het van  
belang dat het college in de gaten moet houden dat er soms snel gehandeld zal moeten worden. Dus 
raadt hij het college aan om snel te komen met een voorstel om deze zaak te regelen en zelfs te vragen 
mag het college vast starten. 
 
De heer Goedknegt wil graag een reactie hebben over hoe zij denken over het op deze manier van geld 
uitgeven voor dit soort hele belangrijke projecten. Ook zou hij willen weten of zij dit acceptabel vinden.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat ook hij de data niet paraat heeft. 
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De heer Goedknegt geeft aan dat het hem niet gaat om de datums. Het gaat erover dat de raad nooit een 
besluit heeft genomen waarin geld is gegeven aan het college om het proces in te gaan. Er is toen gezegd 
dat het door burgerparticipatie bijna budget neutraal en nu wordt er op een slinkse wijze toch weer geld 
aan uitgeven en dat wordt door de strot van de raad geduwd. Dat kan volgens hem niet. Hij vraagt zich af 
of de raad nog wel als budget rechthebbend orgaan serieus wordt genomen als er op deze manier met de 
rechten van de raad omgegaan wordt.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat de wethouder heeft aan gegeven in een memo dat het besluit genomen 
is en dat de wethouder de exacte datum nog zal doorgeven. Hier wil hij graag op wachten. 
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat er afgesproken is om geen geld uit te geven omdat er erg nodig 
bezuinigd moest worden. Het college had nog geen keuzes gemaakt wat wel bij de voorjaarsnota gaat 
gebeuren wat zijn overigens te laat vindt. Zij vraagt zich af hoe de EVA fractie zich voorstelt dat er wel 2 
ton bestemd is voor een toekomstvisie.  
 
De heer Gardeitchik neemt aan dat het besluit daarover nog genomen moet worden. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de kern is.  
 
Mevrouw Spruit stelt dat het geld al is uitgegeven terwijl het besluit nog genomen moet worden.  
 
De heer Gardeitchik kan zich niet voorstellen dat er ondertussen al 2 ton gaat uitgeven.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat er wel ingehuurd personeel er is die werken aan de toekomst visie. Dat 
volgens haar niet goedkoop is.  
 
De heer Euser er ligt een raadvoorstel voor wat eigenlijk al behandeld had moeten zijn en hij hoopt dat dit 
in april behandeld kan worden als de raad het op zijn agenda plaatst. In de stukken die het college naar de 
raad had toegezonden had het college aangeven er inderdaad een aantal formele besluit nog moeten 
worden genomen. De gelden zijn wel gereserveerd, maar de raad moet nog besluiten om die toe te 
kennen. Vervolgens geeft hij aan dat de discussie volgens hem gaat over de 66.000 euro die gevoteerd is 
door de raad bij het raadsbesluit rond de begroting van 2011. De opvatting van het college is dat het is 
gebeurd en er is een medewerker aangesteld om aan  de krant en communicatie en dergelijke te werken. 
Het college houdt heel goed in de gaten dat het plaatsvindt binnen de kaders die raad gesteld heeft, dus 
binnen de 66.000 euro en wanneer het bedrag op en er is niet opnieuw geld gevoteerd dan houdt het 
verband met de inhuurkracht op.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat het geld als op is, want dat geld is er niet. Zij heeft het raadsbesluit bij zich 
waar het om gaat. Het gaat om het raadsbesluit waarbij de raad de programmabegroting heeft vastgesteld 
en daarin is ook het ombuigingspakket vastgesteld. Dat is het besluit waar de wethouder naar zoekt. En 
dat zou volgens haar het besluit kunnen zijn waarin de raad 2 ton heeft gevoteerd aan het college, ware 
het niet dat de wethouder dit uitbezuinigd heeft en nergens meer heeft opgeplust. Dus kan de wethouder 
wel aangeven dat hij dit uit de algemene reserve wilt gaan doen, maar dan zou de wethouder met een 
fatsoenlijk voorstel naar de raad moeten komen. Nu heeft de wethouder het al uitgegeven en heeft het 
geld niet. Dit volgens haar is gewoon een doodzonde. 
 
De heer Van der Graaff vindt het een warrige discussie, omdat aan de ene kant de wethouder zegt dat het 
besluit genomen is maar op het moment dat de wethouder zegt dat het college nog met de kaders naar de 
raad toe moet komen. waarbij dan pas het bedrag gevoteerd wordt. Dit doet bij hem het vermoeden dat 
het besluit nog niet genomen is. Mevrouw Spruit gaf aan dat het uit de begroting is gehaald wat volgens 
hem ook klopt en zijn die gelden dus niet gevoteerd. Op het moment dat er een notitie vanuit het college 
komt en er worden daar drie momenten opgenoemd waarin de besluiten genomen zijn, dan hoeft er dus 
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niet meer gezocht te worden naar data, want dan is bekend wanneer de besluiten genomen zijn. Zeker als 
het gaat om de begroting want dat is november 2010 geweest. En als dat daar niet in staat dan heeft de 
raad daarmee een probleem dat nog opgelost moet worden. Hij denkt dat de woorden van de heer Van 
Wolfswinkel richting het college wat dat betreft ook van hem uit kunnen komen. Vervolgens geeft hij aan 
dat de raad gesproken heeft over de toekomstvisie, over het proces. Dat proces dat volgde ook in grote 
delen uit de nota burgerparticipatie die aangenomen is door de raad. Dat is ook aangewezen als een pilot. 
De raad heeft toen ook gezegd om te komen met een structuurvisie (startnotitie), waarin de raad dit proces 
ingaat. Deze startnotitie is in eerste aanleg besproken en in zijn herinnering is dit niet dusdanig geweest 
dat er je daar als college zonder meer verder kan. Dus vindt hij de procesvoortgang wat snel als er 
gekeken wordt naar welke discussie de raad in kaderstellende vorm daarover nog moet gaan nemen. Hij 
geeft aan te begrijpen dat dit in april gaat komen daar wil hij graag over praten. Wat alle vragen en 
opmerkingen die gesteld zijn met name als het gaat om de positionering van een aantal participanten met 
name de raad ook in het proces omdat helder te krijgen. Dan pas kan er zinvol zo’n traject ingegaan 
worden. Hij raadt aan n iet te snel te lopen, voordat de raad zich hierover heeft uitgesproken.  
 
De heer Goedknegt heeft niet gehoord hoe de heer Van der Graaff er tegen aan kijkt als je het hebt over 
het feit dat de bedragen voor 2011 en 2012 conform raadsbesluit gedekt zijn door eenmalige ten lasten 
brenging van de algemene reserve in plaats van met deze bedragen belasten met de algemene dienst. Hij 
geeft aan dat dit onjuiste informatie is. En als de wethouder nogmaals beweert dat er 66.000 euro vrij 
gegeven is in de begroting. Dat wordt weer weerlegd en de wethouder herhaalt dat dan is dat volgens hem 
onjuiste informatie. Hij zou graag willen weten van de heer Van der Graaff hoe hij hier tegen aankijkt. 
 
Mevrouw De Leeuwe voegt toe dat er ook nog eens een medewerker kwijt is. In de voorbereidende 
vergadering werden twee mensen aangenomen. 1 communicatie medewerker plus nog een. Nu spreekt 
de wethouder van 1 medewerker. Zij kan dit zien als een vorm van terugkrabbelen. Maar zij zou graag 
willen weten waar deze medewerker is gebleven. Het gaat om juistheid en betrouwbaarheid van informatie 
die gegeven wordt.  
 
De heer Graaff geeft aan dat op het moment dat het college de raad onjuist informatie geeft is dat volgens 
hem hartstikke fout. maar dat moet eerst blijken en dat moet blijken door de feiten zoals die er liggen ook 
tegenover te legen of dat vervolgens consequenties heeft dat bepaalt de raad nog steeds zelf. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de heer Van der Graaff zelf weet wat hij vast heeft gesteld op 7 
september 2010. Als hij de heer Van der Graaff moet gaan uitleggen wat de hij heeft vastgesteld in de 
begrotingsbehandeling dat vindt hij niet een taak voor hem. Dat is misschien de taak van het college. Hij 
geeft aan dat de heer Van der Graaff moet weten wat hij heeft vastgesteld. Ook weet de heer Van der 
Graaff dat het bedrag er niet in zit, waarbij de informatie telkens wordt gegeven dat het geld er wel is. Hij 
vraagt aan de heer Van der Graaff welke feiten hij meer nodig heeft om de conclusie te trekken en zijn 
mening te vormen. Hij meldt dat heer Gardeitchik zo’n zelfde opmerking maakt.  
 
De heer Van der Graaff heeft helder gezegd dat in zijn beleving de 2 ton niet is gevoteerd en als er staat in 
het stuk dat het wel is gevoteerd dan klopt dat dus niet. Hij vraagt aan het college om dat recht te zetten. 
Constateer het, erken dat je daar niet goed zit,  zorg dat het goed wordt gemaakt. Als tweede heeft hij 
gezegd loop met dat proces niet te hard voordat de raad de kans heeft gekregen om over de kaders van 
het project goed te spreken.  
 
Mevrouw Spruit vindt het bijzonder dat het college de gelegenheid krijgt om zijn eigen memo te 
weerleggen. Bovendien voegt zij toe dat de opsteller van de memo al een ruime week op de hoogte is 
gebracht van het van de VVD vermoeden dat de informatie niet juist is. Dus is er volgens haar tijd genoeg 
geweest om het te corrigeren. 
 
De heer Van der Graaff vraagt zich af wat de VVD-fractie van hem verwacht.  
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De heer Goedknegt heeft zijn collegeraadsleden gevraagd om hun visie en mening.  
 
Mevrouw Hek de CDA fractie kan zich aansluiten bij de woorden van de heer Van der Graaff. Het lijkt haar 
fractie goed om de omissie recht te trekken. In de carrousel heeft het CDA heel duidelijk aangeven dat zij 
vonden dat hele traject wat snel verliep zonder te weten wat de rol van de raad daarin was, waarbij zij het 
gevoel had dat het even geparkeerd zou worden, dus was zij verbaasd dat er al met een visiekrant en dat 
soort zaken aan de slag was gegaan.  
 
De voorzitter schorst op verzoek van dhr. Goedknegt de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
  
De heer Goedknegt meent toch dat de raad op een manier misleid worden op dit moment waar hij als 
raadslid niet van gediend is. Er worden op allerlei slinkse wijzen in besluiten zinnen opgenomen. Bij de 
begroting is dat vaker gebeurd. Er wordt met cijfers geschermd. Het is volgens hem volledig niet 
transparant. Hij weet als raadslid op den duur niet meer er wel geld gevoteerd is en naar niet. Als raadslid 
kan er op deze manier niet goed gewerkt worden. En geeft aan de indruk te hebben dat er verkeerde 
informatie verstrekt wordt of in ieder geval onjuist wordt weergegeven. En dat neigt hem toch om een 
motie van wantrouwen in te dienen tegen het college. Zoals het college omgaat met haar informatieplicht 
en informatie verstrekking naar de raad. Hij geeft aan dat hij deze motie mag indienen namens zijn fractie 
en de fracties NAP, CU/SGP.  
 
 
De voorzitter geeft aan dat deze motie Romeinse cijfer I krijgt dat als volgt luidt: 
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De heer Van der Graaff geeft aan dat voor hem aan de orde is dat er een beantwoording van raadsvragen 
ligt vanuit het college met daarin een aantal opmerkingen. Die worden betwist door de steller van de 
vragen, die daar een andere mening over heeft en zegt die te kunnen staven. Hij heeft in de schorsing 
overleg gehad met de gemeentesecretaris die een aantal nuttige document bij zich heeft, o.a. het 
ombuigingspakket waar het allemaal omdraait waar de raad tijdens de begrotingsbehandeling een besluit 
over hebben genomen. Hij kan op dit moment niet controleren en met zekerheid kan zeggen of datgene 
wat er vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt gezegd dat er genomen is qua besluitvorming of dat juist 
is, maar kan evenmin controleren op dit moment datgene wat de VVD fractie tegen over zegt juist is. Hij 
moet af gaan op wat hij zelf vindt. En ziet hij wat dat betreft geen reden om op dit moment het vertrouwen 
in het college op te zeggen, omdat hij niet zeker weet of datgene wat er tegenover wordt gelegd wel juist 
is. Waarmee hij niet wil aangeven dat zij bewust onjuiste informatie verstrekken. Maar inmiddels is het zo 
ingewikkeld geworden dat enige nadere uitleg noodzakelijk is.  
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De heer Gardeitchik heeft ook moeten afgaan op de uitleg van de ambtenaren en de gemeentesecretaris. 
Hij heeft de verklaring die verkregen dat het bedrag er wel is. Daarom ziet hij niet  waarom een motie van 
wantrouwen aan de orde zou zijn en zal zijn fractie deze motie niet steunen. 
 
Mevrouw Hek ook haar fractie heeft in de schorsing informatie gekregen van de gemeentesecretaris. Ook 
is het voor haar fractie helder dat de informatie er wel in zat. Daar kan men van mening over verschillen, 
maar zoals haar fractie er aar kijkt was het wel de intentie en was het ook de bedoeling zo, dus vindt haar 
fractie de motie van wantrouwen op dit moment niet nodig. 
 
Mevrouw De Leeuwe deze motie gaat maar over 1 ding gaat. Iedere keer komt de raad dit soort hobbels 
tegen waar  het gaat om financiën. Vervolgens merkt zij op dat mevrouw Hek aangaf dat het de intentie 
was. Zij vindt dat als het over tonnen gaat dat het dan duidelijk moet zijn wat er besloten is. En dat is het 
helaas wat de NAP betreft we. Het is wat ons betreft duidelijk dat we nooit besloten hebben die twee ton 
daaraan uit te geven.  
 
De heer Van Wolfswinkel refereert naar zijn bijdrage aan het begin van de vergadering over hoe er met 
elkaar omgaan en wat we te wachten staan. De afgelopen 11 maanden hebben wij ons bezig gehouden 
met het controleren en nogmaals controleren van het college. Vanavond hebben we niet anders gedaan, 
vandaar dat wij deze motie ondertekend hebben.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat deze motie van wantrouwen niet zo zeer gaat over het ene punt maar 
het gaat dieper. Het gaat om het feit dat zijn fractie op een hele reeks opmerkingen van het college in de 
hele algemene zin wat nu het argument zou zijn dat met een zeer kleine notitie in een hele grote blauwe 
tabel waarin allerlei opmerkingen staan betreft huurkosten, stijging loonkosten, het voorstel aan de raad 
om een dekking eenmalig uit de reserve te halen van € 200.000, hiermee blijft het de gemeente behoren 
tot het gemiddelde legesniveau van Nederland. Hij geeft aan dat uit die zinsnede zou moeten blijken terwijl 
het bedrag niet terug komt in het eind totaal van het ombuigingenpakket wat door de raad is vastgesteld. 
Waarvan de raad er vanuit moet gaan dat het dus niet in zit moet de raad opmaken dat de onttrekking 
wordt verzorgd uit de algemene reserve van €200.000. Mocht dat formeel juridisch al zo zijn dan  voelt hij 
zich als raadslid behoorlijk misleid door deze strekking en deze manier van presenteren. Net als een zin 
op te nemen in de begroting: de gemeente koopt een boerderij voor 3 miljoen en gaan die restaureren. Dat 
is volgens hem de zelfde strekking. Als dit soort zinnen dit soort gevolgen en bedragen hebben dan wil hij 
dat helder en in een eindtotaal zien. Dus blijft hij bij deze motie van wantrouwen en wil deze graag namens 
de indieners in stemming laten brengen. 
 
De heer Van der Graaff voelt zich getriggerd door de woorden van de heer Goedknegt. Hij kan zich 
voorstellen dat de wijze waarop de besluitvorming uiteindelijk heeft plaatst gevonden met dat document 
weinig inzichtelijk is. Dat kan de raad aan zich zelf verwijten want destijds was het een ingewikkeld 
besluitvorming, waarvan geleerd kan worden, maar de heer Goedknegt komt met de woorden misleiding.  
En in het woord misleiding zit het een opzet. Met een bedoeling namelijk dat er doelbewust gewerkt wordt 
om de informatie zo te brengen dat de raad een andere besluit neemt. Als hij er al niet van overtuigd was 
om deze motie niet te steunen, dan weet hij het nu nog zekerder. Want als het al zo is dat de 
besluitvorming is gegaan zoals die gegaan is, met alle mankementen die je kunt verzinnen, dan kan hij 
absoluut niet staan achter het feit dat dit met opzet is gebeurd. Dan is dat eerder vanuit de complexiteit 
geweest, dus een omissie. Er is absoluut in zijn beleving op geen enkele wijze sprake van opzet daarin.  
 
De heer Goedknegt de heer Van der Graaff  noemt misleiding opzettelijk. Dit ziet hij anders. Misleiding kan 
volgens hem ook per ongeluk zijn. Net als onjuiste informatie per ongeluk verstrekken. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat de heer Goedknegt de betekenis van het woord tot hem goed moet 
laten door dringen. Hij geeft nogmaals aan dat wanneer het woord misleiding wordt gebruikt dat het 
betekent dat het college met opzet de raad op de verkeerde been heeft gezet.  
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De heer Goedknegt nuanceert het woord misleiding als de heer Van der Graaff dit op deze manier 
interpreteert. Hij heeft niet de illusie willen wekken dat het met opzet er zo in is gezet. Het is wel met opzet 
erin gezet. Het is alleen het niet op deze manier uitgelegd. En is op die manier ook niet te destilleren uit 
deze opzet. Hij geeft nogmaals aan dat hij de motie van wantrouwen graag in stemming wil laten brengen. 
 
De voorzitter brengt vervolgens motie I instemming.  
Voor 1xNAP, 1x CU/SGP en 5x VVD 
Tegen 2x CDA, 3x PVDA en 6x EVA. 
Hiermee is de motie verworpen. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
11 april 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel       mr. Harald M.Bergmann 
 


