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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en meldt dat mevrouw Van der Heide (EVA) en de heer Spierings 
(CDA)  later bij deze vergadering aanschuiven. Vervolgens stelt hij de agenda ongewijzigd vast.  

 
2. Spreekrecht voor het publiek 
 Er zijn geen insprekers.  
 
3. Het vragen ½ uur 

De voorzitter meldt dat er vragen zijn binnengekomen vanuit de fractie VVD. Hij vraagt mevrouw 
Nootenboom om de vragen te stellen over  de  vraagwijzer Portland. 
 
Mevrouw Nootenboom 
‘Per 1 januari 2010 waren de inloopspreekuren van de Vraagwijzer Poortugaal en Portland stopgezet. 
Sinds 7 juni van dat jaar was er toch weer een inloopspreekuur in Portland, te weten 2 keer per maand.  
Met ingang van 1 januari 2011 is het spreekuur in Portland wederom komen te vervallen, zoals te lezen is 
op de website van ANBO, afdeling Albrandswaard. Daar dit een zeer belangrijke voorziening van de 
Stichting Welzijn Albrandswaard betreft, met betrekking tot vraagstukken omtrent wonen, welzijn en zorg, 
hebben wij de volgende vragen:  
1. Wat was de reden om wederom te stoppen met inloopspreekuur te Portland? 
2. Heeft SWA deze beslissing in overleg met de wethouder genomen? 
3. Hoe verhoudt deze keuze zich tot de gemaakte prestatieafspraken met SWA? 
4. Kunnen de inwoners van Albrandswaard in de toekomst nog rekenen op een inloopspreekuur in de 3 

kernen?’ 
 

Betreft Vergadering gemeenteraad 
Datum 

vergadering 
Maandag 7 februari 2011 

Aanwezig De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter; 
Mevrouw R. van der Tempel, griffier; 
Mevrouw E. Meijers-Snelders, waarnemend adjunct-griffier; 
De dames M.P.C. van Ginkel en M. Rombout en de heren B.G. Euser en R.C.S. van 
Praag, wethouders; 
Mevrouw A.M. van der Heide (vanaf 20.50 uur), de heren J. Gardeitchik, L.H. 
Goudriaan, A.A. Kweekel, R.C. Littel, A.H.G. Prinsen en J.C. de Bruijn (EVA); 
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer J.A. Spierings (vanaf 20.45 uur) (CDA); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff  & mevrouw P.B. Rooimans PvdA);  
Mevrouw V.H. Spruit, Mevrouw A. Nootenboom en de heren M.C.C. Goedknegt en 
R. Moret en  R.F.A.C.M. van Meijbeek (VVD); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP). 

Afwezig 
met kennisgeving 

 

  

VERSLAG  

 



  blad 2 van 35  

Mevrouw Rombout ter beantwoording. Zij geeft aan dat er nu ook geen inloopspreekuur meer is in 
Poortugaal. De belangrijkste reden om dit stop te zetten was volgens het college dat er zeer beperkt 
gebruik van dit inloopspreekuur werd gemaakt en het college heeft gezocht naar een efficiëntere manier 
van inzet van personeel. Dit is in overleg gebeurd. Het college heeft het afgelopen halfjaar vaak aan tafel 
gezeten om te kijken hoe dit geregeld kan worden. De subsidie van de SWA is deels bestemd voor het 
WMO vraagwijzer loket en deels voor de backoffice waar voorheen dit communicerende vaten waren. Dus 
op het moment dat er meer aanvragen binnen kwamen om af te handelen door het loket vraagwijzer dat 
dan personeel gehaald werd van de backoffice. Zij meldt dat het vraagwijzer loket van Portland zelf heeft 
voorgesteld om in Rhoon actief te zijn omdat zij in Portland niet zoveel te doen hadden. In overleg is toen 
besloten om alleen in te zetten op het loket in Rhoon. Zij zit hier wel dubbel in.  Aan de ene kant ziet zij 
met name in Portland dat er een verschraling komt van wat voorzieningen. Aan de andere kant gaat zij het 
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) met het gezondheidscentrum in Rhoon goed optuigen. Daar wordt 
een goede mogelijkheid geboden om inloopspreekuren uit te breiden. Zij wil hier wat tijd aan geven om 
daarna te kijken hoe dit gaat. Het is bekend dat de gemeente financieel wat krap zit. Daarom wordt er 
gezocht naar een oplossing om het zo efficiënt mogelijk te doen. Er moet gekeken worden naar in 
hoeverre in alle drie de kernen de voorziening aangeboden moet worden. Dat is volgens haar vraag waar 
wat spanning op staat. Albrandswaard is niet zo groot en alle voorzieningen om de hoek aan bieden is 
volgens haar niet nodig. Het is wel belangrijk dat het vervoer naar de centrale kern goed geregeld wordt.  
Zij heeft contact gehad met de nieuwe directeur van SWA, de heer Frits Mulder. Samen hebben zij 
gesproken over de mogelijkheid om veel meer aan digitale dienstverlening te doen. Dit gaan zij doen in 
samenwerking met Arjan Breedveld van de WMO Ridderkerk. M.b.t. de prestatie afspraken meldt zij dat 
de uitvoeringsovereenkomst met de SWA hierop aangepast is.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan mevrouw Spruit  om haar vragen. 
 
Mevrouw Spruit  
Op 21 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam bekend 
gemaakt dat gedurende een periode van zes weken het ontwerp van de Structuurvisie ‘stadshaven’, met 
bijbehorend milieueffectrapport en MER-deelstudies voor ieder ter inzage ligt bij de afdeling 
Publiekszaken, Hofhoek 5 in Poortugaal.  
Het is natuurlijk niet voor niets dat de gemeente Albrandswaard als één van de locaties is gekozen om 
deze stukken ter inzage te leggen. Deze ontwikkeling betreft namelijk het gebied direct grenzend aan ons 
grondgebied. 
 
Dit roept bij mijn fractie de volgende vragen op: 
1.  Wat zijn de consequenties van dit ontwerp structuurvisie ´Stadshavens´voor Albrandswaard? 
2.  Wat houdt de ontwerpbeleidsregel Geluidsruimteverdeelplan industrieterrein Waal/Eemhaven in die 

gelijk met de ontwerpstructuurvisie `Stadshavens´ ter inzage is gelegd en is dit van invloed op onze 
gemeente? 

3. Zijn alle aspecten die van belang kunnen zijn voor Albrandswaard meegenomen in het 
milieueffectrapport en de MER deelstudies? 

4. Maakt de beoogde Helihaven onderdeel uit van één van de bovengenoemde documenten? 
5. Hoe gaat u de gemeenteraad meenemen in het proces van inspraak als één van bovengestelde vragen  

daar aanleiding toe geeft? 
 
De heer Van Praag geeft aan dat mevrouw Spuit vraagt wat de consequenties zijn voor Albrandswaard  
van dat wat in die stukken genoemd staat. Het college is dat op dit moment aan het uitzoeken, want er ligt 
volgens hem veel ter inzage. Dat is volgens hem bekend bij MER rapportages en ontwerpstuctuurvisies 
dus heeft het college de vragen die mevrouw Spruit stelt in grote lijnen aan zich zelf gesteld. Op dit 
moment wordt ambtelijk uitgezocht over welke consequentie het dan gaat en  de consequenties waarop 
Albrandswaard zich genoodzaakt voelt om daarop te reageren. Daarin is met name aandacht besteed aan 
geluid en aan het effect dat de transitie van bedrijvigheid naar woningbouw,  waar deze stuctuurvisie in 
voorziet, wat voor effect dat op de A15 kan hebben. En of dat in MER verband een onderwerp van studie 
is geweest? Ten tweede wat de effecten dan zijn en ten derde hoe de effect zelf te beoordelen. De 
helihaven maakt nadrukkelijk deel uit van de visie de gemeente heeft op de geluidseffecten. De gemeente 
heeft in het kader van het Tplus contour met de bedrijfsleven, met de gemeente Rotterdam, met het 
havenbedrijf en ook met de gemeente Albrandswaard afgesproken dat als het gaat om industrielawaai dat 
het dan juist voor dat gebied zal worden teruggedrongen door middel van bronbestrijding en dat zal ook 
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effect moeten hebben in deze structuurvisie. Dat is volgens hem ook wat men heeft neergelegd in de 
ontwerp beleidsregel geluidruimte. Hoe de gemeenteraad mee te nemen? Het is een proces van een 
week of zes, waarin heel veel documenten uitgespit moeten worden. Volgens hem is het de bedoeling dat 
het college reageert op ter inzage legging er wordt dat door het college een inspraak reactie verstuurd die 
dan ter kennis name naar de raad wordt verstuurd. Wanneer de raad dit anders wil, is het nu de 
gelegenheid om dit aan te geven. Het moet wel binnen de termijn passen.  
 
Mevrouw Spruit begrijpt dat de termijn van zes weken best kort is om alle stukken uit te pluizen. Wat haar 
betreft is het voldoende als een reactie vanuit het college komt die ter kennisgeving aan de raad wordt 
aangeboden. Zij denkt dat het wel goed is om de gemeenteraad mee te nemen in de plannen die dicht bij 
huis liggen. 
 
De heer Van Praag geeft aan dat het goed idee zou zijn als de heer Beekman, directeur Stadhavens, te 
vragen om een presentatie te geven aan de raad.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan mevrouw Spruit  om haar vragen te stellen over aanbesteding 
ARCO. 
 
Mevrouw Spruit 
‘Onlangs bereikte ons het bericht dat de gemeente Albrandswaard geen diensten meer af zal nemen van 
het lokale bedrijf ARCO, omdat zij bij de openbare aanbesteding buiten de prijzen is gevallen.  
De VVD realiseert zich maar al te goed dat het niet aan de gemeenteraad is om hier een oordeel over te 
vellen. Het beleid echter om lokale ondernemers zoveel mogelijk bij de gemeentelijke uitvoering te 
betrekken en de commotie die in Albrandswaard is ontstaan door deze gunning aan een buitenstaander, 
geven onze fractie echter aanleiding om toch de volgende vragen te stellen:  
 
1. Heeft u bij de voorwaarden van de aanbesteding rekening gehouden met de werkgelegenheid in het 

kader van de WWB waarop dit moment door Arco invulling aan wordt gegeven? 
2. Heeft u bij de voorwaarden van de aanbesteding rekening gehouden met sponsoring van allerlei 

activiteiten waar lokale bedrijven in onze gemeenschap zo’n belangrijke rol bij spelen? 
3. Heeft u bij de voorwaarden van de aanbesteding rekening gehouden met de omniet hand-en 

spandiensten waarvoor altijd een beroep gedaan kon worden op de mensen van Arco?  
4. Bent u met de VVD van mening dat dit soort lokale bedrijven cruciaal zijn voor verbinding in onze 

gemeentelijke samenleving?’ 
 

Mevrouw Van Ginkel merkt op dat Arco duidelijk in onze samenleving aanwezig is en door haar inzet goud 
waard is voor Albrandswaard. Alleen aan een inkooptraject zijn vele regels verbonden. Zij neemt aan dat 
de vragen over het veegbestek gaan. Bij aanbesteding is als het inkoopbeleid van de gemeente 
Albrandswaard dat per 1 september 2009 is vastgesteld als uitgangspunt gehanteerd. De aanbesteding 
voor een dienst bij een bedrag tussen de € 20.000 en € 100.000 moet onderhands meervoudig gedaan 
worden, waarbij mogelijk minimaal drie leveranciers worden uitgenodigd. Bij de recente aanbesteding zijn 
drie aannemers uitgenodigd om een aanbieding te doen. Arco was in dit geval niet de economisch meest 
voordelige partij. Bij de aanbesteding is geen rekening gehouden met werkgelegenheid in het kader van 
de WWB, omdat deze activiteiten in het inkoopbeleid niet als criterium/eis zijn opgenomen. Dit houdt 
verband met het non-discriminatie en gelijkheidsbeginsel.  Bij de aanbesteding wordt geen rekening  
gehouden met sponsoring van lokale activiteiten door plaatselijke aannemers. In de aanbestedingsregels 
is een dergelijke activiteit niet als criterium opgenomen, maar ook de integriteit beginselen staan dit niet 
toe. Bij de aanbesteding is geen rekening gehouden met de hand-en-spandiensten omniet van Arco. In de 
aanbestedingsregel is een dergelijke activiteit niet als criterium opgenomen maar ook de gemeentelijke 
integriteitbeginselen staan dit niet toe. Lokale aannemers zij zeker belangrijk voor de verbinding in onze 
samenleving. In belang van de lokale economie en werkgelegenheid worden de lokale ondernemers dan 
ook uitgenodigd om een offerte in te dienen. Hierbij moet wel worden voldaan aan de uitgangspunten van 
openheid en zorgvuldigheid. Bovendien zal er moeten worden voldaan aan het uitgangspunt van de 
optimale prijs kwaliteitsverhouding. Bij leveringen en diensten onder de € 20.000 waarbij er volgens het 
inkoopbeleid enkelvoudig mag worden aanbesteed wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale 
ondernemers.  
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Mevrouw Spruit heeft in het verleden met de inkoper gesproken en weet daarom dat er mogelijkheden zijn 
om andere criteria mee te nemen, Zij vindt het jammer dat de wethouder alleen kijkt naar de economische 
meest voordelige partij en aspecten wat een lokale aannemer voor de samenleving betekent, die 
overigens ook in geld te vertalen zijn, niet meeneemt.   
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat de laatste stelling niet juist is. Het is volgens haar zo dat zij de inkoop 
criteria en de afweging waarom een bedrijf een opdracht wel of niet gegund krijgt. Een aantal punten 
worden uitgedrukt dus worden er aantal punten gegeven voor de scherpste prijs maar ook andere criteria 
in het bestek ter grond slag liggen, kwaliteitscriteria die ook worden mee gewogen. In sommige situaties  
kan daarvan afgeweken worden. Maar hier is er gekozen voor een opzet waarbij de toets met drie 
aannemers een afweging is gemaakt waarbij Arco niet als de meest gunstig partij is uitgekomen.  
 
De heer Wolfswinkel vraagt zich af of er in dit soort gevallen contact is tussen de wethouders 
werkgelegenheid en Economie. 
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het college de werkgelegenheid serieus neemt. Het college probeert 
op allerlei manieren te trachten mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt te bemiddelen.   
 
Mevrouw Rooimans stelt voor om dit in een carrouselvergadering te bespreken.  
 
De voorzitter geeft aan dat het verzoek van mevrouw Rooimans wordt meegenomen naar de 
Agendacommissie.  
 

4. Vaststelling verslagen 
 
De verslagen van de raadsvergaderingen 29/11/2010 & 16/12/2010:  
De samenvattingen/toezeggingen 10/01/2011 & 17/01/2011.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat zijn fractie in de vergadering van 16 december een vraag had gesteld 
over de status van Bos Valckensteijn, of dat onderdeel zou zijn van de ecologische hoofdstructuur volgens 
de site van de provincie en volgens de kaartjes van Staatsbosbeheer niet. De wethouder zou contact 
hebben met Staatsbosbeheer in januari. Hij had hierover een memo verwacht. Dit is niet gebeurd en  hij 
vraagt of de wethouder de status van Bos Valckensteijn kan aangeven.  
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat er in januari een afspraak gepland was met Staatbosbeheer, maar 
deze is op verzoek van hen verzet. Binnenkort gaat zij met hen om tafel. Zodra zij kan terugkoppelen zal 
zij dat ook doen.  
De heer Goedknegt vraagt of de wethouder een email kan sturen met daarin de vraag of bos Valckenstein 
onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur. Hij meldt dat er continu vragen worden neergelegd 
waarbij er zelden een direct antwoord komt. Daarnaast meldt hij dat de antwoord termijnen een beetje uit 
de hand lopen.   
De voorzitter  concludeert vervolgens dat de samenvattingen en verslagen vastgesteld zijn. 

 
5. Ingekomen stukken raad 

 De voorzitter stelt de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

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. Debat op verzoek van alle fractie over verzelfstandiging CAI 
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 Eerste Termijn  
 
 De voorzitter geeft aan dat  er vanuit de raad een commissie is opgesteld, die met experts om tafel 

hebben gezeten om informatie naar boven te halen, juistheden en feiten helder te krijgen. Hij vraagt de 
raad aan te geven in hoeverre zij de commissie in stand willen houden.  

  
 De heer Gardeitchik geeft aan dat er in november 2010 al gesproken werd over de CAI waarbij de EVA-

fractie toen heeft aangeven dat zij  voorstanders zijn van een volledige verkoop van de CAI. Andere 
fracties hebben toen aangeven zich zorgen te maken over de onduidelijkheid en ontbreken van cijfers en 
de eenduidigheid daarvan. Daarom heeft zijn fractie ingestemd om een commissie vanuit de raad in te 
stellen die de gevraagde duidelijkheid en eenduidigheid kon bewerk stellen. Vervolgens bedankt hij de 
voorzitter en leden van die commissie, want in korte tijd is het hen gelukt om deze helderheid te 
verschaffen. Het is duidelijk is wel kosten en opbrengsten door de geraadpleegden worden genoemd. Zijn 
fractie concludeert dat de betrokkenen het eens zijn over de cijfers van nu, maar verschillen in de uitleg 
over de meest waarschijnlijke scenario’s voor de toekomst. Als zijn fractie kijkt naar de mogelijkheden, dan 
trekken zij de volgende conclusies. Er lijkt weinig discussie over doorgaan op de huidige weg. Dat is 
volgens zijn fractie geen optie. Schaalgrootte en professionaliteit die nodig zijn om optimale 
gebruikersproducten in de wereld te zetten is voor een relatief kleine organisatie als de CAI 
Albrandswaard vrijwel onmogelijk. Er blijven twee optie over voor de CAI. De gemeente behoudt het 
kabelnet en gaat verder als netwerkbeheerder en sluitovereenkomst met providers over de inhoud. Of de 
gemeente zoekt een koper voor het net en trekt zich volledig terug uit deze activiteiten. Als zijn fractie naar 
de cijfers kijkt dan zou er als gemeente een bescheiden winst gemaakt kunnen worden met de eerste 
optie. Bovendien zijn er geen kosten voor het eigen gebruik van ons netwerk. Er zijn ervaringen opgedaan 
in het verleden en de beloofde rendementen bleken vaak onder druk te staan.  De markt is er een van 
grote concurrentie. Er is digitenne, er zijn diensten via een telefoonnet en er zijn satellieten. Volgens zijn 
fractie zijn er daarom mogelijkheden genoeg voor de CAI. Het is zelfs mogelijk om een concurrerend 
glasvezel netwerk aan te leggen. In de ogen van de EVA-fractie is er geen sprake van een monopolie, 
maar juist van een vrije markt. Een vrije markt die flink in beweging is. Dat brengt hem dan op het risico 
van deze optie. Hij vraagt zich af of een kleine gemeente zoals Albrandswaard de aangewezen partij is om 
in een dergelijke markt met een eigen net verder te kunnen ontwikkelen en beheren. Hij weet dat dit alleen 
kan met externe inhuur. Tegenover de mogelijke opbrengsten staan er mogelijke flinke kosten, zeker 
wanneer er in de toekomst meer geïnvesteerd moeten worden. Kortom, netbeheerder zijn brengt een 
aantal financiële risico’s met zich mee. Zijn fractie heeft in november al aangeven dat de risico’s van deze 
optie te groot zijn. Zijn fractie vindt dat de bewoners recht hebben op een goed kabelnet met 
toekomstmogelijkheden en een goed programma aanbod met hoge kwaliteit. Maar dit dan wel zonder 
financiële risico’s voor de gemeente. De resultaten van de begeleidingscommissie ondersteunen volgens 
zijn fractie deze lijn. Zijn fractie blijft bij zijn standpunt dat de CAI geen gemeentelijke taak is en daarom 
steunen zij het voorstel dat op tafel ligt.  

 
 De heer Van der Graaff geeft aan dat in het visie document van de EVA staat: verkoop van de CAI onder 

voorwaarden van verglazing binnen twee jaar. Hij neemt aan dat hij er vanuit mag gaan dat deze 
voorwaarden onverkort blijft staan. 

 
 De heer Gardeitchik geeft aan dat dit er voorlopig blijft staan.  
 
 De heer Van der Graaff geeft aan dat er een voorstel dat voorligt m.b.t. de CAI waarbij het erop lijkt dat er 

een eind komt aan de discussie die al vier jaar loopt. Een discussie die bovendien en niet in de minst en 
wellicht alleen door de inspanningen van 2 lokale partijen in deze gemeente die een grote rol hebben 
gespeeld bij de verkiezingen van maart 2010. Het proces over het nadenken over de toekomst van de CAI 
is feitelijk gestart in 2007 n.a.v. het destijds door de NAP & EVA ingediende initiatiefvoorstel. Het 
initiatiefvoorstel toentertijd behelsde een onmiddellijke verkoop van de CAI aan een markt partij. Vooral 
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vanwege het argument dat dit toch wat kort door de bocht was geformuleerd en met feiten werden 
gelardeerd die op z’n minst voor meerdere uitleg vatbaar waren heeft de meerderheid van de raad dit 
initiatiefvoorstel destijds afgewezen. Wel heeft de raad met tussenkomst van een begeleidingscommissie 
vanuit de raad een eerste verkenning van de markt gedaan om te bezien welke mogelijkheden ervoor de 
CAI open lagen. Op basis hiervan is er een route afgesproken die er kort op neer kwam dat de 
gemeentelijke CAI eerst intern verzelfstandigd werd en daarmee uit de ambtelijke organisatie werd 
ontvlecht. De deze eerste stap verzelfstandiging was nodig om een goed beeld te krijgen van de staat 
waarin de CAI zich bevindt om vervolgens met deze kennis verdere stappen te ondernemen eventueel 
richting verkoop. Hij hecht eraan om dit in herinnering te roepen, omdat er we met dit voorstel dat aan het 
einde van de route zijn gekomen. Hij kan vaststellen dat het buitengewoon goed is geweest dat de raad 
voor deze route heeft gekozen, en belangrijk nog deze route hebben uitgelopen. En dat de raad niet door 
de waan van de dag heeft laten verleiden tot doldrieste besluiten op momenten waar niet alle informatie tot 
de beschikking van de raad was. Hij doelt hiermee op januari 2010 toen de EVA en NAP fracties voor de 
2de keer een initiatiefvoorstel indiende. Dit initiatiefvoorstel had dezelfde strekking als het eerste uit 2007, 
namelijk de verkoop van de CAI en dat dan zo snel mogelijk. Daarmee doorkruiste het initiatiefvoorstel 
nadrukkelijk de eerdere besluitvorming in de raad. Als de informatie die de raad nu in zijn bezit heeft 
nagelezen wordt, wordt het duidelijk hoe verstandig het is geweest. Namelijk eerst de interne 
verzelfstandiging afronden, vervolgens kijken wat we met de CAI feitelijk in handen hebben en als laatste 
stap een weloverwogen besluit nemen over de toekomst van de CAI. Ook nu bij het initiatiefvoorstel, 
overigens afgewezen mede doordat het gelardeerd was wederom met feiten en meningen die op z’n minst 
redenen waren tot flinke discussies. De PvdA heeft het raadsbesluit om dit initiatiefvoorstel af te wijzen  
gesteund. Hij denkt dat gelezen alle rapporten er tot de conclusies gekomen kan worden, dat de gemeente 
Albrandswaard op dit moment beschikt over een zeer hoogwaardig CAI netwerk. De marktpartijen die een 
inkijk is gegund zijn er zelf van onder indruk. Dat pleziert hem. Het betekent niet alleen dat het vorige 
college uitstekend werk heeft verricht en daadkracht en visie hebben getoond, maar dat betekent ook dat 
hierdoor het CAI netwerk ook het nodige waard is. Dat is een heel andere verhaal dan rondom de 
verkiezingen in 2010 dat in diverse kranten en in diverse politieke discussie hebben terug gehoord. Hij 
geeft aan dat zijn fractie niet zo goed begrijpt dat de portefeuillehouder niet zo lang gelden in 
binnenlandsbestuur een heel andere verhaal had over de kwaliteit van CAI. Hij vraagt daarom of de 
portefeuillehouder op zijn meningen is teruggekomen en de hoogwaardige kwaliteit van de CAI erkent en 
onderschrijft. Dit vraagt hij ook aan de fractie EVA en NAP omdat ook zij in diverse kranten op dezelfde 
wijze hebben geoordeeld. De 2de conclusie die te trekken valt is dat de inhoud onverminderd lastig en 
weerbarstig blijft. Dit niet in de minst doordat er onduidelijkheid en onenigheid blijft of wordt gecreëerd over 
een aantal feiten, cijfers en ontwikkelingen. Hij prijst het werk van de begeleidingscommissie die heel veel 
van deze onzekerheden en vragen hebben kunnen wegnemen. Maar niet alle. Dat komt volgens hem 
doordat er steeds op het laatste moment nieuwe informatie, nieuwe ontwikkelingen als heel belangrijk of 
als heel bedreigend wordt toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is de kennelijke ontwikkeling dat markt 
partijen als Regge fiber in de startblokken staan om in delen van onze gemeente per direct een glasvezel 
net te gaan aanleggen. Dat is voor zijn fractie een compleet nieuwe signaal waarbij moeilijk in te schatten 
is hoe serieus dit is. Het voorstel van het college maakt slechts een melding van dit voornemen van dit aan 
de KPN gelieerde bedrijf. Geen brief, geen email of iets dergelijks ter ondersteuning van deze beweringen. 
3de conclusie is dat er maar 2 scenario’s voor de toekomst van de CAI echt serieus overblijven. Ofwel de 
CAI wordt totaal verkocht inclusief het klanten bestand. Ofwel de gemeente gaat door als 
netwerkbeheerder en andere leveranciers verzorgen tegen een betaling de verdere dienstverlening.  Bij de 
afweging welk scenario er nou gekozen moet worden speelt naast de kosten overweging ook de belangen 
van burgers een belangrijke rol voor zijn fractie. Aan de ene kant mag de burger niet onthouden om mee 
te gaan in de vaart ter volkeren aan de andere kant de burger er niet toe verplichten. Dat is wat zijn fractie 
ook in de verkiezingcampagne hebben aangeven. Zeker niet als het leidt tot een aantal aanzienlijk stijging 
van abonnementprijzen. Zijn fractie vindt het van belang dat de burger hierin de vrije keuze in heeft en niet 
wordt overgeleverd aan een willekeur van de monopolist. Dat geldt voor het aanbieden van glasvezel tot 
aan de deur als voor het garanderen van door afgifte van het analoge signaal. Het zou nog mooier zijn als 
de burger op het net kan kiezen uit verschillende providers, want dan is de keuzevrijheid helemaal 
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optimaal. Scenario algehele verkoop van de CAI netwerk inclusief het klantenbestand: vanuit financieel 
perspectief lijkt deze variant het meest lucratief. Immers de indicatieve biedingen die gedaan zij, die 
geheim zijn, laten een mooi bedrag zien die de boekwaarde soms ver overstijgen en bedragen die ook 
hoger liggen dan in 2007 toe er een dergelijke exercitie bij indicatieve biedingen ook al eens is uitgevoerd. 
De CAI is in de loop der jaren alleen maar meer waard geworden. In plaats van minder de opbrengst vloeit 
in de kas van de gemeente en die kan deze hard gebruiken gezien de financiële situatie op dit moment. Er 
staat echter ook wat tegenover. De gemeente maakt zelf ook gebruik van het CAI netwerk. Uit het rapport 
van de begeleidingscommissie blijkt dat de prijs van dit interne data verkeer van de gemeente in het 
rapport van Eymark te rooskleurig is voorgesteld. Inmiddels is men het erover eens, na interventie van de 
begeleidingscommissie, dat het bedrag geen 10.000  maar 300.000 zouden moeten zijn. Dit is een 
structureel bedrag, dat in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen. Het verhaal dat dit dat 
hiervoor in ieder geval voor de eerste vijf jaar een lager bedrag kan worden uitonderhandeld, maar dat zal 
zich vertalen in een lagere opbrengst van de CAI in totaal. Het moet hem van het hart dat dit soort 
bedragen pas na het instellen van de begeleidingscommissie boven water komt. Scenario van totale 
verkoop heeft in zich dat de keuzevrijheid van de burgers tot nul wordt gereduceerd. Oftewel men heeft 
geen keuze. Ofwel er wordt glasvezel opgedrongen ofwel glasvezel wordt de eerste 10 jaar geheel niet 
mogelijk. De in indicatieve biedingen geven aan dat eventuele verkoop van de CAI inclusief verplichting tot 
verglazing binnen een jaar of twee jaar een significant lagere opbrengst tot gevolgen heeft. Zoveel lager 
zelfs dat de vraag relevant is of het wel verantwoord is om dit te eisen bij verkoop. Gratis glasvezel bestaat 
namelijk niet. De indicatieve biedingen geeft de PvdA gelijk. De inschatting van de PvdA is dat als er 
gekozen wordt voor dit scenario dat het dan feitelijk betekent dat er de eerste 10 jaar geen glasvezel tot 
aan deur zal worden aangelegd in Albrandswaard. Tot slot geeft hij aan dat de doorgifte van het analoge 
signaal een andere onzekere factor is. In Schiedam en in Krimpen aan den IJssel is er gezien wat er 
gebeurt als je als burger wordt over gegeven aan een monopolist. Scenario gemeente als 
netwerkbeheerder. In dit scenario blijft de gemeente eigenaar en beheerder van de CAI. Hier zijn er dus 
geen eenmalige opbrengsten uitverkoop. Wel zijn er opbrengsten uit het toelaten van andere service 
providers die naar schatting zo ongeveer 1,5 miljoen euro zullen opbrengen. En een structurele opbrengst 
van € 250.000 per jaar. Omdat de gemeente eigenaar blijft van het CAI netwerk hoeft er binnen de 
begroting niet gezocht te worden naar een dekking van € 300.000 voor het eigen gebruik van het 
glasvezelnet. Als de gemeente eigenaar blijft kan de gemeente de burgers glasvezel bieden en deze ook 
aanleggen, maar wat de PvdA betreft tegen eigen kosten. Want gratis glasvezel bestaat niet. Ook het 
aanbieden van een digitaal pakket kan de gemeente garanderen d.m.v. door service providers. Hij geeft 
aan dat er een aantal wijken zijn die al glasvezel hebben alleen als er geen pakket wordt aangeboden is 
het hebben van een glasvezel nutteloos. Dit is volgens hem de enige variant waarbij het aanlegen van 
glasvezel tot aan de deur aan een burger gegarandeerd kan worden. Ook het aanbieden van een analoge 
tv-signaal kan worden gegarandeerd zolang dat de gemeente dit wil. Niet zolang als een monopolist dat 
wenst. Hiermee kan worden voorkomen dat burgers van Albrandswaard op onkosten worden gejaagd 
vanwege het verplicht aanschaffen decoders en dergelijke. Zijn fractie kiest voor de scenario waar de 
gemeente netwerkbeheerder blijft vanwege de vrije keuze die burgers dan hebben ten aanzien van de 
garantie dat een ieder die glasvezel wil hebben dit ook kan krijgen en iedereen die het niet wil hebben het 
ook niet krijgt opgedrongen en dus ook niet voor betaald hoeft te worden, ten aanzien ook van het 
aanbieden van het analoge tv signaal en dat tegen aanvaardbare kosten.  

 
 De voorzitter geeft aan dat inmiddels de heer J.A. Spierings aan tafel is geschoven. En geeft vervolgens 

het woord aan mevrouw Spruit. 
 
 Mevrouw Spruit na aanleiding van het rapport van het begeleidingscommissie is er een nieuw 

raadsvoorstel aangeboden. Verkoop heeft echter nog steeds de voorkeur van het college, o.a. omdat deze 
activiteiten geen kerntaak van de gemeente is. Het zal niet verbazend zijn dat de VVD fractie het daarmee 
eens is. Haar fractie vindt dat bij de afweging goed gekeken moet worden naar de financiële gevolgen van 
de verschillende scenario’s voor de gemeente, maar ook naar de gevolgen voor de inwoners van de 
keuze.  Als er gekeken wordt naar de financiële gevolgen, dan is er maar één conclusie mogelijk. Het 
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exploitatie resultaat van het scenario dat de gemeente eigenaar blijft van het netwerk levert jaarlijks het 
meeste op voor de gemeentekas, te weten € 250.000. Om hetzelfde resultaat te krijgen bij verkoop moet 
er rekening houdend met de boekwaarde en de kapitaallasten het netwerk ruim 12,8 miljoen euro 
opleveren. En hoewel alle deskundigen het over eens zijn dat Albrandswaard een bijzondere 
hoogwaardige glasvezel structuur hebben liggen is een opbrengst in die orde van grote voor ieder 
weldenkend mens een utopie. Zij meldt dat de VVD niet ontkent dat er misschien ook financiële risico’s 
kleven aan het netwerkbeheer, maar dat is bij verkoop niet anders. De aanleg van een tweede netwerk in 
de gemeente door marktpartijen, als dat al serieus overwogen wordt,  heeft wellicht consequenties voor de 
waarde van de netwerk van de gemeente. Bij de verkoop van het netwerk is dat risico voor de koper. Aan 
de andere kant heeft de gemeente dataverkeer voor eigen gebruik ter waarde van € 300.000. Dat zal 
volgens haar fractie in de loop der jaren alleen maar toenemen met de Andere Overheid. Misschien daar 
bij  de verkoop iets te regelen met een marktpartij voor de contractduur, maar dat komt volgens haar later 
zeker terug. Natuurlijk moet er ook geïnvesteerd worden als het netwerk in eigenbeheer gehouden wordt. 
Maar uit een vergoeding van 1,25 miljoen per jaar voor het gebruik van de netwerk door marktpartijen kan 
zowel het beheer als de onderhoudsinvesteringen bekostigd worden. Voor renovatie van oude 
aansluitingen is in de begroting gewoon geld gereserveerd. Investeringen en nieuwe technieken kunnen 
gewoon doorberekend worden naar de gebruikers. Dat is veel rechtvaardiger ten opzichte van de 
inwoners die helemaal niet op glasvezel zitten te wachten. Zij draaien daar financieel niet voor op. De 
gevolgen voor de inwoners van dan al dan niet verkoop van de CAI: voor welke inwoners wegen de 
belangen dan zwaarder. Uit landelijke cijfers blijkt dat 10% van de inwoners behoefte heeft aan snel 
internet. En voor deze groep zou glasvezel oftewel fiber to the home een uitkomst kunnen zijn. Overigens 
is dit ook mogelijk is met het huidige netwerk van de gemeente, maar dit is tegengehouden in afwachting 
van eventuele verkoop. De grote aanbieders zoals UPC, ZIGOO gaan helemaal niets aanbieden over dit 
fiber to the home, omdat zij van mening zijn dat de huidige infrastructuur van zo’n goede kwaliteit is dat die 
nog zeker 10 jaar aan de vraag naar bandbreedte kan voldoen. Bovendien willen zij in Albrandswaard 
geen uitzondering maken op hun landelijke beleid. Een van de geïnteresseerde marktpartijen wil het 
klantenbestand van Albrandswaard wel kopen om ze dan vervolgens allemaal van glasvezel te voorzien. 
Daarvoor zullen zij een heel nieuw netwerk aanlegen waarvoor de hele gemeente op de schop moet. Vrije 
keus van aanbod. Daarbij is bij UPC, ZIGOO en CAIWAY helemaal geen sprake van. De grote 
marktpartijen weigeren om samen over één netwerk tv- en internetdiensten aan te bieden. Dat is volgens 
haar niet de reden om te verkopen. In de praktijk zal de vrije keus van het aanbod wellicht beter gestuurd 
kunnen worden bij het scenario van eigen netbeheer. In dat geval kan ook een aanbieder geselecteerd 
worden die de inwoners daadwerkelijk fiber to the home diensten aanbiedt. De VVD fractie kan niet anders 
n concluderen dan dat de CAI weliswaar geen kerntaak van de gemeente is, maar dat het zowel voor 
gemeentekas als voor de inwoners het beste is als het CAI netwerk niet verkocht wordt. Inwoners die 
behoefte hebben aan fiber to the home kunnen deze dan krijgen en de andere 90% is dan vrij om hier niet 
voor te kiezen. Zij meldt dat haar VVD-fractie samen CU/SPG een amendement indient om het tweede 
beslispunt te wijzigen in het college op te dragen om samen met de begeleidingscommissie uit de raad het 
scenario CAI Albrandswaard als netbeheer uit te werken en het resultaat voor te leggen aan de raad. 
Vervolgens merkt zij op dat haar fractie de discussie graag op inhoud wil voeren, maar zien het niet 
helemaal los van de informatie van het dossier. In november lag er een raadsvoorstel met informatie waar 
enkele raadsleden bedenkingen bij hadden op grond van andere informatie van deskundigen. Normaliter 
roept dat niet gelijk het gevoel op dat de wethouder de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Dat gevoel van 
wantrouwen werd volgens haar fractie versterkt door het feit dat verantwoordelijk wethouder, de heer 
Euser, in mei 2010 in het tijdsschrift  Binnenlands Bestuur op dit dossier ook uitspraken heeft gedaan over 
de toekomst van de CAI die niet op feiten waren gestoeld. Volgens die uitspraken zou de gemeente een 
geheel verouderd netwerk hebben, dat niets meer waard is. Uit indicatieve biedingen is het tegendeel 
gebleken. Haar fractie was blij met de PvdA die op voorhand een begeleidingscommissie in het leven 
heeft geroepen om te achterhalen of dat gevoel van wantrouwen ook juist was. Het rapport van de 
begeleidingscommissie bevestigt dat de informatie op sommige punten niet correct of onvolledig was. Aan 
de hand daarvan is er een aangepast raadsvoorstel gemaakt, waarin nog steeds niet alle omstreden 
informatie is verwijderd en waar belangrijke informatie nog ontbreekt. Omdat wij er in de raad op moeten 
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kunnen vertrouwen dat wij altijd juist en volledig geïnformeerd worden zou zij van de wethouder willen 
horen hoe het toch komt dat daar in dit dossier bij herhaling geen sprake van is geweest.   

  
 De voorzitter meldt dat mevrouw Van Heide aan tafel is geschoven. En geeft het wordt vervolgens aan  
 
 Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat haar fractie nog steeds van mening om alles te verkopen en te 

verglazen.  
 
 De heer Van der Graaff wil weten of mevrouw De Leeuwe nog steeds haar kiezer garandeert dat zij gratis 

glasvezel kan krijgen op het moment dat het voorstel wordt aangenomen ook al leidt dit tot 50% minder bij 
verkoop.  

 
 Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat het volgens haar verkocht kan worden voor een goed bedrag. Bij 

verglazing krijgt de gemeente de helft waarna er nog steeds een mooi bedrag over blijft.  
  
 De heer Van der Graaff  vraagt of mevrouw De Leeuwe weet dat het indicatieve bod bij verglazen 

beneden de boekwaarde ligt wat dus betekent dat de gemeente bij dergelijke verkoop een gat in de 
begroting schiet. 

 
 Mevrouw de Leeuwe geeft aan van wel en weet wat het aanlegen van glasvezel netwerk kost. Zij is 

daarom  nog steeds van mening dat de gemeente glasvezel kan krijgen voor een koopje.  
  
 De heer Van der Graaff vraag aan mevrouw De Leeuwe of zij ook op de hoogte is van het feit dat het 

interne data verkeer van de gemeente daar nog eens een keer bij komt, € 300.000 structureel per jaar. 
Garandeert zij nog steeds haar kiezers dat er gratis glasvezel gekregen kan worden binnen 2 jaar.  

 
 Mevrouw De Leeuwe is op de hoogte te zijn en kent de stukken.   
 
 Mevrouw Hek vraagt zich af hoe er verder omgegaan moet worden met de CAI. Wordt het gehouden zoals 

het nu is waarbij de gemeente netwerkbeheerder is. Of verkoopt de gemeente dit netwerk en het 
klantenbestand waarbij ook nog eens gekozen kan worden tussen wel of geen fiber to the home. Zij heeft 
veel informatie ontvangen over cijfers, technische mogelijkheden, kosten en opbrengsten en de daarmee 
samenhangende risico’s. Het was voor een raadslid, laat staan een burger, bijna niet meer te begrijpen. 
Vooral omdat niet alle informatie m.b.t. cijfers helder was en deskundigen elkaar tegenspraken, waarbij zij 
de vraag stelde wat was nu waar? Gelukkig heeft de door de raad genoemde begeleidingscommissie 
eenduidigheid van feiten en cijfers boven tafel gekregen. Het rapport van de begeleidingscommissie geeft 
een helder overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende opties. Zij bedankt daarom de 
commissie voor het werk dat zij verricht hebben. Het is volgens haar niet een makkelijke klus maar het is 
belangrijk dat dit onderzoek is gedaan, zodat de raad op basis van heldere en eenduidige informatie alles 
goed kan afwegen om later deze avond tot een goede keuze te komen. Haar fractie vindt dat de eerder 
genoemde onduidelijkheid en onzekerheid over de eenduidigheid van informatie en cijfers de discussie 
over de CAI geen goed heeft gedaan. Het accent is volgens haar fractie nu te komen liggen op techniek 
en bedrijfseconomische aspecten. Hierdoor verlies je bijna uit het oog waar de discussie eigenlijk om moet 
gaan, namelijk wat betekent het voor de inwoners van Albrandswaard. Haar fractie vindt het belangrijk om 
de inwoners van Albrandswaard een eigentijds dienstenpakket aan te bieden met een goede service. Het 
maakt volgens haar fractie niet uit hoe het technische is geregeld, glas, kabel of wat anders als het maar 
goed en snel werkt met een uitgebreid dienstenaanbod en de service daarvan optimaal. En dat alles tegen 
een fatsoenlijke prijs. Vervolgens geeft zij aan dat in het raadsvoorstel wordt voorgesteld te kiezen voor 
het scenario verkoop van het netwerk en klantenbestand. Aan de hand van de informatie uit het rapport 
van de begeleidingscommissie zijn er toch nog een paar zaken waar haar fractie mee zit. Zij biedt 
vervolgens haar excuses haar voor het stellen van een paar technische vragen. Zij geeft aan dat in het 
rapport wordt aangegeven dat de kosten voor lijnen in eigen gebruik door de gemeente en het eigen 



  blad 10 van 35  

dataverkeer tussen de gemeente, de werf, scholen en instellingen als een risico wordt genoemd, dat 
uitonderhandeld zou moeten worden. De waarde voor transport van dataverkeer op de eigen lijnen wordt 
op een bedrag van € 300.000 per jaar geschat, wat een behoorlijk gat in slaat op de begroting. In het 
voorstel zegt het college weinig hierover. En ook bij de indicatieve biedingen is niet door iedereen hier 
rekening mee gehouden. Haar fractie zou graag willen weten wat de wethouder hiervan vindt en welke 
mogelijkheden hij ziet omdat op te lossen met daarbij als aandachtspunt dat we niet over 5 of 10 jaar de 
nu uitonderhandelde kosten dubbel en dwars terugkrijgen. Haar fractie vraagt zich af hoe het college dit 
gaat voorkomen en wat gaat het college hieraan gaat doen. Vervolgens geeft zij aan dat zij benieuwd zijn 
hoe lijnen voor eigen gebruik hierin worden meegenomen. Zij meldt dat er veel aandacht is geweest voor 
fiber to the home (glas). Een aantal politieke partijen waaronder die van de verantwoordelijke wethouder 
beweerde dat alle inwoners van Albrandswaard aan het glas wilden. Anderen gaven aan dat niemand 
gedwongen aan het glas mocht. Zij proeft uit eerdere discussie dat eerdere tegenstanders het juist een 
voordeel vinden als glas kan worden aangeboden. Waarom is er nu zo’n discussie over fiber to the home. 
Uit landelijke cijfers blijkt dat 10% van de kabel abonnees kiest voor glas wanneer dit mogelijk is. Hoe valt 
dit met elkaar te rijmen? Zij vraagt de wethouder om dit uit te leggen. Tot slot geeft zij aan dat het college 
in het raadsvoorstel heeft aangegeven dat als het traject dat zij voor oog hebben toch niet een financieel 
aantrekkelijke eindresultaat oplevert, dat dan herziening van deze voorkeur aan de orde is. Haar fractie 
zou hierover graag meer helderheid willen hebben. Zij zouden willen weten in hoeverre het college bereid 
is om de volgende voorwaarden mee te nemen bij onderhandelingen en op welke wijze wordt dit 
teruggekoppeld.  

 
 De heer Van Wolfswinkel vindt dat de inwoners van Albrandswaard van het kastje naar de muur gestuurd 

worden. In geval van de CAI gebeurt dit ook letterlijk. Om een indicatie te geven: ook vandaag hebben 
mensen een kastje gekocht voor de CAI om digitaal signaal op te vangen zonder dat de gemeente deze 
mensen heeft gewaarschuwd. Glasvezel van kastje naar de muur. Dat is/was de slogan van de EVA en 
NAP in pagina grote advertenties. In de verkiezingscampagne heeft zijn fractie hier vraagtekens bij gezet. 
Omdat het een belofte was met een lege huls zonder concrete onderbouwing en geen zekerheid dat het 
niet zou leiden tot onnodige lastenverzwaring voor inwoners van Albrandswaard. Ook was de zaak veel te 
eenzijdig belicht en waren er rapporten verschenen die gemaakt waren door de marktpartijen die later de 
fiber to the home zouden hebben kunnen aanlegen. Na de raadsvergadering van december is er een 
begeleidingscommissie c.q. onderzoekscommissie gekomen die alle uitgangspunten nog eens tegen het 
licht heeft gehouden. Dat was volgens hem een spannende en goede sessie. En achteraf ook een nuttig 
sessie. Waar moet de raad vanuit gaan? Wat is waarheid?. Hij geeft aan dat fiber to the home en analoge 
signaal het beste gegarandeerd wordt als de gemeente eindverantwoordelijkheid heeft en neemt voor haar 
netwerk. Tevens blijkt uit de rapportage en interviews die gehouden zijn in de commissie dat het risico 
beperkt is. De gemeente loopt altijd risico, maar daarvoor heeft de gemeente gekozen om een 
ondernemende gemeente te zijn. Risico’s zijn volgens hem niet helemaal uit te sluiten. Het is volgens hem 
teleurstellend dat in het raadsvoorstel alleen maar argumenten gezocht zijn om de CAI te verkopen. Dit 
had de commissie in zijn optiek niet zo bedoeld. Er is getracht om de uitgangspunten te toetsen en zijn 
daar volgens hem goed in geslaagd. Zijn fractie wil een goed en kwalitatief goed netwerk en fiber to the 
home een ieder dit wil en kan betalen, zo laag mogelijke lasten voor de inwoners, zekerheid over de 
kosten van nu en de toekomst van de gemeente Albrandswaard voor haar eigen onderlinge data verkeer, 
zekerheid over het analoge signaal voor nu en in de toekomst, geen onnodig graven in de gemeente, een 
goede financiële basis voor nu en de toekomst. Geen kapitaalvernietiging. Zij fractie kan het voorliggende 
voorstel niet steunen vandaar dat zijn fractie een amendement heeft ingediend.  

 
 De voorzitter geeft aan dat het amendement van de VVD en de CU/SGP de letter A krijgt en leest deze 

voor. 
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 De voorzitter schorst de vergadering.  
 De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Euser.  
  
 De heer Euser dankt de fracties voor de uitvoerig behandeling van het voorliggende raadsvoorstel en de 

wijze waarop er met elkaar is gewerkt. Partijen doen beloften en uitspraken in verkiezingscampagnes, 
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maar volgens hem moet er wel erkend worden dat er voor een besluit een gemeenteraad nodig. Vanavond 
zal ook blijken hoe die meerderheid eruit ziet met die discussie en met dat democratische proces. Dat doet 
niets af aan het feit dat je als persoon/als politicus staat voor je opvattingen maar je democraat genoeg 
bent om het proces samen met elkaar onder ogen te zien. Vervolgens geeft hij dat er opmerking is 
gemaakt over de informatievoorziening. 

  
 De heer Van der Graaff geeft aan dat hij even in verwarring is. Hij vraagt de heer Euser wat hij probeert te 

zeggen met zijn inleiding.  
  
 De heer Euser geeft aan dat er wordt gesproken over de beloftes die door partijen gedaan zijn aan de 

kiezer in de verkiezingscampagne. Hierbij probeert hij uit te leggen dat je daarvoor wel kan blijven staan 
maar dat uiteindelijk bepalend of je belofte ook kan waar maken of je dan de meerderheid van de raad 
achter deze belofte weet te krijgen.  
  
De heer Van der Graaff begrijpt niet dat wanneer de heer Euser zijn verkiezingsbelofte zo belangrijk vindt 
dat hij deze gemakkelijk gestand had kunnen doen, want als de heer Euser zijn verkiezingsbelofte tot 
verglazing die hij als politicus heeft gedaan, deze makkelijk gesteund wordt door de raad op het moment 
dat de raad die variant kiezen die dat garandeert en niet de variant die de wethouder nu heeft voorgelegd.  
En daarom snapt de heer Van der Graaff de heer Euser niet. 
 
De heer Euser geeft aan dat de raad een andere redenering volgt dan het college. Het college heeft twee 
vormen van besluitvorming. Vaanvond wordt nog gesproken over wel/niet verkoop waarna er in een 
tweede fase wordt besloten onder welke voorwaarde er wel tot verkoop word overgegaan. De raad heeft 
hem aangesproken op de informatievoorziening, waarbij de vraag is gesteld of hij de raad wel volledig en 
juist heeft voorzien van informatie. Dat is volgens hem een pittige opmerking. De CAI is een lastig dossier.  
Volgens hem wordt er als raad geprobeerd om te schieten op een bewegend doel. Die beweging wordt 
ingegeven door de veranderende informatie die bij voortduring op ons af komt en ook de komende tijd zal 
komen. De raad zou volgens hem van hem moeten aannemen dat de politicus Euser, maar ook de 
bestuurder Euser in het college met PvdA en CDA zeer hecht aan een juiste informatie voorziening. Derde 
punt: kwaliteit van het netwerk. Hij meldt dat hij in het verleden wel opmerkingen heeft gemaakt over de 
kwaliteit van het netwerk. Het is hem ook opgevallen wat de verschillende partijen die een indicatieve 
bieding hebben gedaan hebben gezegd.  In het kader van de onderhandelingen komt een due dillengie  
waarna de partijen wat lager onder de grond zullen kruipen om de kwaliteit te beoordelen. Hij hoopt dat d 
partijen hun opmerkingen gestand kunnen doen. Tenslotte over de opbrengst denkt hij gezien de 
veranderingen in de markt en het feit dat wij tot  kleine resterende partijen zijn die er nog zijn er blijkbaar 
nog meer interesse was en is voor de CAI dan aanvankelijk hebben ingeschat. Dat is een positieve 
verrassing. Hij geeft toe dat de gemeenten soms een minder gelukkige taxatie maken. Vervolgens geeft hij 
aan dat het al een aantal keren is genoemd dat de huidige college met een deel van de raad van mening 
is dat de CAI, het opereren van een netwerk al dan niet in combinatie met het leveren van diensten niet tot 
de corebusiness van de gemeente behoort. In november heeft hij al aangegeven dat de gemeente niet zo 
deskundig is om op eigen kracht, als het gaat om de technologie die met deze activiteiten samenhangt. 
Dat de service die gegeven moet worden dat die helemaal niet over de kapitaal intensiteit van dit soort 
bedrijvigheid. Dat mede heeft het college ertoe bewogen om naar een oplossing te kijken. Er waren een 
aantal alternatieven. Een daarvan was doorgaan zoals het nu is, waar partijen van de raad het eens 
waren met elkaar dat dat geen optie is. In de tweede tussenrapportage is te zien dat de resultaten van de 
CAI niet zijn zoals verwacht was. Het college heeft gekozen voor het verkopen van het totale netwerk en 
de diensten, waarbij een aantal argumenten zijn genoemd. Op het moment dat de gemeente het kabelnet 
in bezit houdt dan levert dat een bepaalde prijs op. Dat is ongeveer 1,25 miljoen waar de gemeente dan 
wel afhankelijk is van 1 partij die op het netwerk van de gemeente opereert. De gemeente loopt de kans 
dat onder druk van die partij wellicht de gemeente een prijs technische consequenties moeten doen.   
 



  blad 13 van 35  

Mevrouw Spruit merkt een tegenstrijdigheid op met wat de begeleidingscommissie geconstateerd heeft. 
De begeleidingscommissie heeft namelijk geconstateerd dat het niet noodzakelijk 1 partij is die over het 
netwerk van de gemeente service kan gaan aanbieden. 
 
De heer Euser geeft aan dat op het moment dat het netwerk verglaasd is, dan zouden er volgens hem 
meerdere partijen op dat netwerk kunnen gaan opereren. 
 
Mevrouw Spruit spreekt de heer Euser tegen, want in de begeleidingscommissie is er van de adviseurs 
een andere antwoord gekregen. 
 
De heer Euser wanneer de redenering van mw.Spruit gevolgd wordt zouden er meer partijen op het 
netwerk kunnen gaan opereren, maar toch zal volgens hem de prijs onderdruk staan en zal de gemeente 
moeten investeren in het onderhoud en de uitbreiding en verglazing van het netwerk. De financiële 
middelen die de gemeente wellicht in maatschappelijke doeleinden zouden kunnen aanwenden en een 
gemeente die toch over weinig financiële ruimte beschikt moet zich achter de oren krabbelen of de 
investeringen in een eigen kabelnet de beste aanwending voor gemeenschapsgeld zijn. Vervolgens geeft 
hij aan dat de bedrijfsvoering en de kennis daarvan niet bij de gemeente ligt. Wat betekent dat we 
weliswaar van betrouwbare externe partners afhankelijk zijn maar niettemin: de eigen kennis blijft beperkt. 
Er is sprake van concurrentie. Dat is te zien in de ontwikkeling van het aantal abonnees in der loop der 
tijd, zowel via kabel maar ook via allerlei andere middelen. Dat betekent dat er keuze is voor de burgers, 
die een druk zou kunnen geven op de opbrengst van de CAI. Er is een aantal keren gesproken over een 
2de partij die een netwerk zou willen aanleggen. De wetgeving is zo, dat iedereen die dat aanvraagt een 
aanlegvergunning van de gemeente moet krijgen. Dat betekent dat het een partij kan zijn waar de 
gemeente mee gesproken heeft, maar het kan een organisatie van burgers zijn die samen met een bank 
z’n ontwikkeling opstarten. Dat heeft de gemeente niet in de hand, maar dat is wel een duidelijke risico 
voor de opbrengst en de exploitatie bij het zelf houden van het net. Deze risico’s die moeilijk in bedragen 
zijn in te schatten gecombineerd met de eerdere conclusie dat het niet tot de corebusiness van de 
gemeente behoort, heeft het college er toe gebracht om met een voorstel naar de raad te komen, namelijk 
om als eerste de verkoop van het cai netwerk en het service providerschap te doen, wat betekent dat als 
er wordt besloten dat de cai verkocht moet worden? Hij geeft aan dat in het voorstel besloten is dat de 
begeleidingscommissie die goed werk heeft verricht ook in dat traject verder gaat. Belangrijke dingen die 
gedaan moeten worden is criteria vast stellen waaraan de verkoop moet voldoen en wegingsfactoren om 
uiteindelijk tot een keuze te komen, waarbij een aantal zaken een rol spelen als het gaat om criteria, 
bijvoorbeeld keuzevrijheid van de burger, verkrijgen van analoog signaal, tarief ontwikkeling. 
 
De heer Van der Graaff meldt dat de raad herhaaldelijk wordt aangesproken dat er niet veel tijd meer is 
om een besluit te nemen. Deze druk ligt vanuit verschillende kanten, vermeende kapers maar ook het feit 
dat het signaal dat op dit moment vanuit Krimpen ontvangen wordt bij gratie van het bedrijf wat het 
beheert wordt doorgeleverd en dat het op enig moment is afgelopen. Er moet dus een keuze gemaakt 
worden. Of de CAI wordt verkocht, of de gemeente blijft netwerkbeheerder en de consequentie daarvan is 
dat er wordt geïnvesteerd in het ontvangststation wat 3 ton gaat kosten. Een andere keuze is er niet. Hij 
vraagt zich af of de wethouder met deze voorwaarde bedoelt dat er eerst nog gekeken gaat worden of al 
die voorwaarden kunnen worden ingelost.  
 
De heer Euser geeft aan dat het niet de bedoeling is. 
 
 
De heer Van der Graaff vraagt zich af  wat het stellen van die voorwaarden voor zin heeft. De wethouder 
doet wel vermoeden in het besluit zoals dat nu voorligt, dat die terugkomst er wel is. Hij zou graag willen 
weten op welk moment voor de wethouder de bodem is bereikt. Als het gaat om de voorwaarden, wanneer 
komt de wethouder hiermee terug naar de raad met de mededeling het gaat niet lukken en we vallen we 



  blad 14 van 35  

terug naar scenario B netwerk beheerder. Ook zou hij willen weten hoe dit zich verhoudt met verhaal dat 
het besluit genomen moet worden om het signaal vanuit Krimpen niet te verliezen. 
 
De heer Euser geeft aan dat er sowieso een besluit wordt genomen. Dat besluit kan zijn het geadviseerde 
besluit van het college, waarin is voorgesteld om het kabelnetwerk en de daarbij bijbehorende 
dienstverlening te verkopen Nadat het besluit is genomen wordt het proces van verkoop gestart wat 
volgens hem niet lang hoeft te duren. Er moeten wel eisen gesteld worden net zoals bij de indicatieve 
biedingen. Het college zal dus criteria moeten formuleren die uiteindelijk de keuze tussen 5/6 providers die 
meedoen moet maken. De opbrengst is volgens hem daar ook een factor in. Een van de factoren zoals de 
kosten van het interne dataverkeer, die al eerder genoemd zijn door een aantal fractie is. In het BMC 
rapport genoemd is op basis van het aantal kilometers maal een bepaalde prijs per meter een bedrag van 
3 ton uitgekomen. Maar het is volgens hem bekend dat er een partij is die het interne dataverkeer voor  €  
5000,-  de komende 5 jaar kan leveren. 
 
Mevrouw Spruit  corrigeert de heer Euser. Het bedrag dat geboden is voor onderhoud en de beheer van 
de eigen data lijn heeft niets te maken heeft met het datatransport. De 3 ton komt er gewoon bovenop. 
 
De heer Euser deelt deze mening niet. 
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat het de conclusie is van de begeleidingscommissie die gebaseerd is op het 
oordeel van de deskundigen. Zij merkt nu dat de wethouder twijfelt aan de deskundigheid van zijn eigen 
adviseurs. 
 
De heer Euser twijfelt er niet aan dat dit een belangrijk criterium is bij de onderhandelingen. De 3 ton is 
een nadrukkelijk uitgesproken bedrag van de deskundigen. Maar evenzeer is duidelijk dat in de indicatieve 
biedingen ook andere bedragen zijn genoemd, die de gemeente moet gaan uitzoeken. 
 
Mevrouw Spruit geef aan dat de 3 ton nadrukkelijk bestemd is voor onderhoud en beheer van de eigen 
vezel. Het bedrag voor datatransport komt er nog bij. 
 
Mevrouw Spruit meldt dat deze discussie al eerder plaats heeft gevonden en betreurt het  dat de 
wethouder deze informatie in twijfel trekt. 
 
De heer Van der Graaff vindt dat de wethouder makkelijk weg loopt van de discussie. 
 
De heer Euser geeft aan dat hij wel serieus is in deze discussie. 
 
De heer  Van der Graaff heeft de wethouder zelf horen spreken over spelletjes.  
 
De heer Euser meent dat hij dit niet heeft gezegd. 
 
De heer van der Graaff meldt dat de wethouder dit na kan luisteren op de band. Het gaat hem om de 
afweging of er inderdaad voor het interne dataverkeer een prijs van € 10.000 af te spreken is of niet, waar 
de mening van de wethouder verschilt van de begeleidingscommissie. .  
 
Mevrouw Spruit benadrukt dat er in de begeleidingscommissie geen oordeel hierover is geveild. Er is 
geconstateerd dat het gaat om twee dingen waarbij het bedrag van 3 ton, niet het bedrag is geweest waar 
marktpartijen dataverkeer voor wilden gaan regelen. 
 
De heer Van der Graaff vult aan dat het onderschreven is door adviseurs van de wethouder. Dat is 
volgens hem wel relevant binnen het geheel. Het gaat niet alleen om de service maar ook om het geld. 
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Dat heeft hij meerdere partijen horen zeggen. Hij meldt vervolgens dat als er bij zulke grote bedragen 
meningsverschil over is dan twijfelt hij aan het nemen van een wel overwogen besluit. 
 
De heer Euser meldt dat volgens dit niets te maken met het te nemen besluit in deze vergadering. Dit 
heeft alles te maken met de onderhandeling met marktpartijen. 
 
De heer Van der Graaff constateert dat de wethouder de € 300.000 niet betwist. 
 
De heer Euser geeft aan dat die € 300.000 in het rapport staat, maar dat  ook een marktpartij is die voor 
een flink aantal jaren een lagere prijs heeft geboden. 
 
De heer Van der Graaff ziet de leden van de begeleidingscommissie weer nee schudden. Hij vraagt de 
wethouder of de wethouder de € 300.000 betwist. 
 
De heer Euser geeft aan dat die € 300.000 inderdaad is genoemd. 
 
De Spierings voegt vanuit de begeleidingscommissie toe dat de € 300.000 als waarde door niemand wordt 
bestreden. Ook adviseurs geven dat aan maar diezelfde adviseurs geven ook aan dat in 
onderhandelingen het altijd bediscussieerd kan worden of dat wel of niet meegenomen wordt bij de 
overdracht. Dat betekent, en daar gaat voor hem de discussie over,  ‘Is dit bedrag van € 300.000 iets wat 
wij a priori al in de begroting zou moeten opnemen of niet’. Waarop het antwoord op deze vraag is nee. 
Ook dat wordt niet door de adviseurs bestreden. Dat het antwoord nee kan zijn als er goed onderhandeld 
wordt.  
 
De heer Euser dankt de heer Spiering. Tenslotte het resultaat van het onderhandelingsproces waar de 
gemeente wellicht in gaat na de stemmingen. Het college komt met een goed alternatief dat ondersteund 
is door de begeleidingscommissie waar het college recht kan doen aan de opmerkingen en eisen die er 
door maatschappelijke partijen maar ook door raadsfracties gesteld zijn. Het kan ook niet lukken. In dat 
geval zal er met elkaar overlegd moeten worden.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat de wethouder nog steeds de 2de optie open houdt. Zij vraagt zich net als de 
heer Van der Graaff af hoe de wethouder denkt dit te regelen met de signaalleverancier, want dat is 
volgens haar op die termijn niet meer te regelen.  
 
De heer Euser heeft er het volste vertrouwen in dat er met een goed voorstel gekomen kan worden wat de 
steun van de raad krijgt. Op het moment dat er geen goede optie zou liggen dan moet de raad ook het 
college de kans geven om in het proces met een oplossing te komen. Het lijkt hem onverstandig om daar 
op dit moment op vooruit te lopen. 
 
Mevrouw Spruit constateert dat die tijd er niet is.  
 
De heer Goedknegt heeft na de beantwoording van het eerste termijn door de wethouder behoefte heeft 
aan een schorsing.  
De Voorzitter schorst de vergadering. 
 
De Voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Gardeitchik. 
 
Tweede Termijn  
 
De heer Gardeitchik merkt op dat de EVA-fractie mans genoeg is om zich bewust te zijn van hun beloftes 
en zelf aan de lat staan om die waar te maken. Hij dankt zijn collega’s die de zorg daarover uitspreken. 
Maar als het niet lukt dan denkt hij dat de EVA-fractie mans genoeg is om daarmee om te gaan en dat tot 
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een goed eind te brengen. Hij constateert dat er allerlei begrippen erg door elkaar gebruikt worden, 
waarde/ prijs. Het gaat volgens hem wel gemakkelijk. De essentie van een goede onderhandelaar bij een 
dergelijke traject is dat die weet te schakelen tussen prijs en waarde. Dat is een kwestie van goed 
onderhandelen. Datzelfde geldt voor de opbrengstenkant. Hij constateert dat de meerderheid van de raad 
tot de conclusie komt dat de CAI geen kerntaak van de gemeente is. En dan gaat het dus over andere 
zaken in deze discussie en gaat dan vooral over de financiële scenario’s en de keuzevrijheid van de CAI  
gebruikers. Er kan daarover eindeloos over gediscussieerd worden, maar het probleem voor zijn fractie 
blijft zitten in de risico’s. Zijn fractie streeft naar een goed kabelnet voor de inwoners van Albrandswaard 
met een goed pakket aan informatiediensten met een zo snel mogelijk internet en denkt dat dit goed te 
realiseren is met de optie verkoop. Gezien het lijst aan opsommingen in het rapport van de 
begeleidingscommissie ziet hij toch bij scenario 2 de gemeente als netwerkbeheerder opvallend vaak 
risico’s. De EVA-fractie is ervan overtuigd dat die risico’s bij de verkoop een stuk kleiner zullen zijn en is er  
ook van overtuigd dat de prijs voor het kabelnet bij goede onderhandeling een goede kan zijn. En dat zij 
de burgers in de toekomst een goed kabelnet met goede voorzieningen kunnen bieden zonder financiële 
risico’s voor de gemeente.   
 
Mevrouw Spruit vraagt aan de heer Gardeitchik of hij nog behoefte heeft aan het benaderen van 
verschillende marktpartijen, want zij hoort hem zeggen dat hij een goed kabelnetwerk wil met snel internet. 
We hebben toch kunnen constateren dat UPC en Ziggo niet van fiber to the home gebruik gaan maken en 
vinden dat ons kabelnetwerk voor de komende 10 jaar nog voldoende bandbreedte heeft. U maakt 
hiermee impliciet een keuze voor CIF.  
 
De heer Gardeitchik kan zich voorstellen dat er meer ruimte is binnen het aantal aanbieders op de markt.  
 
De heer Van der Graaff merkt op dat iedere keer bij de discussie over de CAI in de tweede termijn 
onduidelijkheden komen. Waar hij last van heeft is dat het voor hem niet meer duidelijk wat er besloten 
gaat worden. Het klopt dat de gemeente meer risico’s loopt op moment dat de gemeente de CAI in beheer 
houdt. Dat is volgens hem logisch. Hij mag constateren dat het netwerk zoals dat er nu bij ligt goed is. Hij 
is blij dat de wethouder constateert dat de informatie die hij eerder heeft uitgesproken over de staat van 
het net feitelijk onjuist is geweest en dat de wethouder nu van mening is dat het wel een goed net is. 
 
De heer Euser heeft het iets anders gezegd. 
 
De heer Van der Graaff weet dat de wethouder dit iets anders had verwoord. Hij heeft letterlijk aan de 
wethouder gevraagd zoals hij dit uitspreekt. De wethouder heeft tot in mei 2010 een bepaalde kwalificatie 
aan het net gegeven, waar hij alleen mag constateren waarbij hij aan de wethouder heeft gevraagd of hij 
onderschrijft dat die kwalificatie onjuist blijkt te zijn met de informatie van nu.  
 
De heer Euser  heeft gezegd dat bij de due dillengie die constatering opnieuw gedaan wordt door degene 
het net geschouwd hebben herhaald wordt, dat hij dat op dat moment dat herkent dat hij dit fout gezien 
heeft. Maar dit is volgens hem helemaal niet van belang. Die opmerkingen zijn gemaakt en hij hoopt dat 
dit stand houden. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat dit precies is wat hij bedoelt als het gaat om mist en onduidelijkheid. 
Er is een begeleidingscommissie in het leven geroepen om duidelijkheid te krijgen over feiten en cijfers en 
die is er gekomen dacht hij. Maar de wethouder presteert keer op keer weer om die feiten en cijfers in 
twijfel te nemen. Het is toch niet zo dat de het wethouder de constatering van deskundige en marktpartijen 
die inzage hebben gehad in de staat van het net in twijfel trekt. Hij vraagt de wethouder of hij betwist dat 
de CAI een goed netwerk is.  
 
De heer Euser betwist niet dat die uitspraken gedaan zijn en heeft de hoop uitgesproken dat dat straks 
bewezen zal zijn.  
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De heer Van der Graaff vraagt zich af hoeveel deskundigen er nodig zijn om de wethouder van zijn 
ongelijk te overtuigen. De wethouder blijft vasthouden aan zijn eigen mening op moment dat heel veel 
deskundigen hem daar in tegen spreken. Dat is helemaal geen belangrijk punt in het geheel, maar de 
manier waarop de wethouder reageert, dwingt hem om er op deze manier in te gaan. Er lag een aantal 
uitspraken. Hij geeft aan dat van de eigen adviseurs van de wethouder van eyemark die dat op heeft 
geschreven in het rapport hij wijst naar pagina 8 van het raadsvoorstel waar onderschreven staat dat 
marktpartijen onder de indruk zijn van de technische staat van het net. Vervolgens geeft aan dat hij 
constateert dat er een goed net ligt en waarop de gemeente trots mag zijn en ook op de wijze van 
investering. Hij geeft aan dat de opbrengsten van de CAI tegenvallen in de begroting de laatste jaren. En 
zeker het laatste jaar maar dat is volgens hem het gevolgen van de hangende discussie waardoor er niet 
meer is geïnvesteerd in het net alleen in het hoog noodzakelijke en zeker niet geïnvesteerd is in de 
verbetering van het aanbod. Als dat wel was gebeurt dan was hij ervan overtuigd dat de cijfers van de CAI 
er anders uit hadden gezien. Vervolgens geeft hij aan dat het grappig is als er wordt gegoocheld met 
woorden. Waarde en Prijs. Hij geeft aan dat je als kan krijgen als je daar maar voor betaald. Dat blijkt dus 
uit de indicatieve biedingen er kan binnen 1 a 2 jaar bij iedereen glasvezel worden aangelegd maar dat 
heeft zijn prijs. En die prijs is aanzienlijk dat is ook niet betwist. Hij geeft aan geen vertrouwen te hebben in 
dat de glasvezel belofte nagekomen zal worden en de analoge belofte en dan ook nog eens voor een prijs 
voor het netwerk verkregen wordt zoals de hoogste indicatieve biedingen is gezien. Hij gelooft hier niets 
van omdat marktpartijen niet gek zijn want die draaien op geld en om geld alleen.  Als de burger de 
mogelijkheid gegeven wordt tot digitalisering, verglazing tot de deur. Dan is er maar 1 variant die de 
zekerheid geven en dat is de variant van netwerk beheerder. Hij geeft aan dat hij aan de EVA en de NAP 
fractie heeft gevraagd die met heel veel verkiezing retoriek vorig jaar maart niet de verkoop van de CAI 
hebben propageert maar de belofte hebben gedaan gratis internet voor alle bewoners van Albrandswaard 
binnen 2 jaar. Of die belofte gestand blijft bij het kennen van de indicatieve bieding.   
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat hij eerder heeft gezegd dat die belofte stand houdt.  
 
Mevrouw Spruit komt toch terug op haar vraag of de heer Gardeitchik verschillende marktpartijen wil gaan 
raadplegen, want er is maar 1 partij die aangeboden heeft dat zij de hele gemeente van glas wil gaan 
voorzien en daar een indicatief bod voor hebben gedaan wat veel minder is dan de andere partijen.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat er volgens hem is er aan een aantal partijen een indicatieve bieding 
gedaan, maar dat wil niet zeggen dat dat ook de partijen zijn die uiteindelijk zullen mee bieden. Volgens 
hem zijn er meerdere partijen het kunnen. Hij geeft aan dat hij niet ziet waarom dit 1 partij moet zijn. 
 
De heer Van der Graaff heeft dezelfde vraag inderdaad in de 1e termijn gesteld. Alleen het antwoord was 
in de eerste termijn niet ja maar voorlopig ja. Dat betekent dat straks in de voorwaarden die geformuleerd 
gaan worden bij de verkoop zal worden moeten opgenomen verglazing binnen 2 jaar en gratis. Dat kan 
niet anders volgens hem. Dat is dan de consequentie van de opmerking van de heer Gardeitchik.  
Hij is hier naartoe gekomen hij met de overtuiging dat er een besluit genomen zal worden over of wel 
verkoop of als netwerk beheerder verder. Hij had niet gedacht aan het nemen van een besluit waarna er 
nog een aantal voorwaarden op rijtje gezet worden en wanneer de voorwaarden niet voldaan worden er 
dan teruggekomen wordt op scenario B. Dit staat niet in de besluitvorming. Als dat zo is dan zou hij dit in 
het besluit verwoord willen zien en volgens hem staat het op gespannen voet met druk die op de raad 
wordt gelegd om snel een besluit te nemen met betrekking tot investeren in het zendstation bij Krimpen. 
Ofwel wordt die tijd gecreëerd wel voor ons zelf en wordt er besloten om vooruitlopend om € 300.000 te 
investeren in de zendstation, want dan kan de raad in de positie gezet worden om na een eerste route 
verkoop die onvolledig is uitgelopen nog eens terugkomen op de variant netwerkbeheerder. Als die 
investering niet gedaan wordt is het een loze belofte, want die tijd is er niet.  
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Mevrouw Spruit geeft aan dat de heer Van der Graaff eindigt met de woorden die zij in de eerste termijn al 
zei,  dat die tijd er niet is. Wat college aan de raad vraagt het  2de beslispunt is eigenlijk een onuitvoerbaar 
besluit. Zij deelt de mening van de heer Van der Graaff om de signaalontvangst de garanderen en dan 
daar voor moet investeren. Zij heeft de wethouder niets horen zeggen wat haar mening veranderd heeft 
over het scenario eigen netwerkbeheer en het feit dat daar de mensen in tegemoet komen. De mensen 
die fiber to the home willen kunnen het krijgen en die het niet willen wordt het niet opgedrongen. De 
risico’s die de wethouder ziet, de marktpartij reggefiber die aangaf een tweede net in de gemeente te 
willen aanleggen, waar algemeen bekend is dat reggefiber overal waar onrust is met dit dreigement komt 
en over het algemeen ook niet tot investeren overgaat als er een hoop concurrentie is. Dat moet dan nog 
maar gezien worden, maar het blijft wel een risico. De investering waarop de wethouder ingaat daarvan 
heeft zij al eerder aangegeven dat een deel in de begroting is opgenomen en ook de nieuwe investeringen 
kunnen vertaald worden in de kostprijs van fiber to the home. Vervolgens geeft zij aan dat de wethouder 
heeft gezegd dat de 3 ton eigen datagebruik op dit moment niets met de besluitvorming van vanavond te 
maken heeft. Zij Deelt deze mening niet. Het zal natuurlijk mogelijk zijn om daar met marktpartij over te 
gaan praten of dat uit te onderhandelen. Ongetwijfeld zal daardoor het aanbod naar beneden gaan. Zij 
kan zich ook voorstellen dat partijen daar misschien nog wel in mee willen gaan maar zodra het contract af 
is gelopen zal het bedrag voor eigen gebruik dubbel en dwars terugkomen.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat er veel gezegd is over de CAI, de woorden die zij heeft horen vallen 
zoals monopolist. Ook is het haar opgevallen dat sommige raadsleden er van hele negatieve scenario’s 
uitgaan. In de begeleidingscommissie kwam zij er achter dat ZIGOO en UPC een afspraak met elkaar 
hebben dat zij niet in elkaars gebied komen wat zij raar vond. Zij heeft contact opgenomen met de NMA 
om te vragen hoe dit zit en of dit mag. Zij nodigt iedereen uit op de site te kijken waar hele veel informatie 
staat over kabelaars. De NMA houdt dit soort dingen in de gaten.   
 
Mevrouw Spruit merkt op dat ZIGOO en UPC dit doen uit concurrentie overwegingen. 
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat zij zich afvroeg of dit geen kartelafspraken was en daarom is zij gaan 
bellen NMA, die antwoordde dat mensen altijd op dat soort afspraken toe stonden en dat niemand dus 
een monopolist is omdat mensen altijd nog wat te kiezen hebben. 
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat als een bedrijf het niet interessant vind dan doen ze het niet. Op dit moment 
is het netwerk open voor andere aanbieders maar er is geen aanbieder die de concurrentie aan wil.   
 
Mevrouw De Leeuwe dat er in toekomst nog televisie gekeken gaat worden en dat de kosten niet ineens 
verschrikkelijk om hoog zullen gaan omdat de NMA hierop let. En dat er niet gesproken kan worden over 
het verkopen aan een monopolist. Want als er monopolisten waren dan zou de NMA onderzoeken doen. 
Het prettige aan de begeleidingscommissie was dat er gesproken werd over feiten en in deze discussie 
hoort zij weer woorden monopolist, stijgende kosten om elkaar bang te maken, terwijl het volgens haar 
niet aan de orde is. Er zijn een aantal scenario’s. Waar de bij de voorkeur gegeven kan worden voor het 
een of ander.  
 
Mevrouw Spruit meldt dat de stijgende kosten wel vermeld staat in het rapport begeleidingscommissie. 
 
Mevrouw De Leeuwe heeft het niet over de feiten maar de manier waarop er gesproken wordt.   
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt of mevrouw De Leeuwe dit kan uitleggen. Zij  moet duidelijk aangeven 
wat haar standpunt op dit moment is.  
 
Mevrouw De Leeuwe denkt dat analoog gaat verdwijnen en kabel eraan komt en het scenario om het nu 
te verkopen en te verglazen niet alleen een koopje is maar een buitenkans. Zij heeft gezegd dat er met de 
woorden die hierover gebruikt worden in het debat ook gesproken kan worden over de feiten en bepaalde 
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andere woorden zoals monopolist daar geen plaats in hebben, omdat er geen sprake is van een 
monopolist. Nu mensen in Albrandswaard alleen kabel bij de CAI kunnen afnemen is het ook geen 
monopolist. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat hij als enige het woord monopolist heeft gebruikt. Hij schrikt ervan 
dat de NAP tegen de burgers zegt maakt je borst maar nat wij geven het analoge signaal compleet uit 
handen en u kunt binnen no time verwachten dat er voor elke televisie in huis een digitale decoder kunt 
gaan kopen.  Hij had het prettiger gevonden als de NAP dat in verkiezingsperiode aan de burgers had 
verteld. 
 
Mevrouw De Leeuwe zegt niet dat het analoge signaal heel snel zal gaan verdwijnen, maar denkt dat het 
uiteindelijk gaat verdwijnen en zij denkt dat er in de onderhandelingen op in gezet moet worden dat het zo 
lang mogelijk kan blijven door gaan. Maar zij denkt dat de illusie is om te doen of het eindeloos door gaat. 
 
De heer Van der Graaff vraagt mevrouw De Leeuwe wat voor haar een aanvaardbare termijn dat zij dit 
verzekerd wilt zien dat analoge signaal. Hij herinnert mevrouw De Leeuwe eraan dat er in andere 
gemeenten enorm ophef is ontstaan onder de bevolking, over kerntaken gesproken. Het is volgens hem 
nooit een kerntaak van de gemeente zo’n CAI, maar op het moment dat er een monopolist het besluit 
neemt om het analoge signaal stop te zetten dan zijn er wel weer heel die zich er mee gaan bemoeien en 
waarom: omdat de burger daar de dupe van is. Hij vraagt mevrouw De Leeuwe wat voor haar de minimale 
aantal jaren is die garandeert aan burgers wat betreft het analoge signaal.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat die vraag iets is dat voor de onderhandelaars gelaten moet worden. Zij 
meldt dat zij zich niet vast wil leggen op een aantal jaren.  
 
De heer Gardeitchik vraagt aan de heer Van der Graaff hoe lang hij de analoge signaal wil garanderen 
aan de burgers.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat op moment het moment dat het besluit genomen gaat worden zoals 
de meerderheid nu aftekent met een stem dan zijn we afhankelijk van de marktpartijen en hun optie 
daarin. Op het moment dat er verder gegaan wordt als netwerkbeheerder dan kan er volgens hem de 
analoge signaal zo lang mogelijk gegarandeerd worden. En dat is veel langer dan dat de menige 
aanbieder doet.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat als geheel Nederland afstand gaat nemen van het analoge signaal dan 
kan Albrandswaard dat eindeloos volhouden, maar dat doet heb denken aan een gallisch dorpje dat 
ergens met een muurtje de toekomst buiten wilt houden.  
 
De heer Van der Graaff zijn wij als Gallische dorpje in goed gezelschap is van Lanssingerland en 
Westland, want die hebben de kabel in eigen beheer en hebben naast een digitale provider op hetzelfde 
net een provider die analoge signaal garandeert voor hun inwoners. En de inwoners daar zijn daar 
buitengewoon tevreden over. Dus zijn er meer gallische dorpjes in Nederland. 
 
De heer Gardeitchik vraagt zich af of dat voor de Westland wel helemaal geldt, want hij begrijpt dat daar 
een hele commotie is dat het analoge signaal daar uitgezet zou worden. Maar hij heeft  die informatie niet 
paraat. 
 
De voorzitter stelt dit soort technische overweging achterwegen te laten. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het geen technische overweging is en dat de heer Gardeitchik 
compleet gelijk dat er een hele hoop gedoe is op het moment dat het analoge signaal ter discussie wordt 
gesteld. Waar zijn fractie ook voor waarschuwt en ga de doorgifte van het analoge signaal wel garandeert   
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Mevrouw De Leeuwe zal het amendement niet steunen bij het overwegende dat de kosten niet op de 
inwoners afgewenteld worden. Mensen die diensten afnemen zoals televisie, kabel die betalen daarvoor. 
Het mooie netwerk wat er ligt is volgens haar betaald door inwoners van Albrandswaard. Dus wat er voor 
keuze eruit rolt na de stemming dat is volgens haar opgebracht door de inwoners van Albrandswaard. 
 
Mevrouw Spruit corrigeert mevrouw De Leeuwe omdat CIF een geheel nieuw netwerk gaat aanleggen 
naast die van de gemeente en daarvoor de helft minder geboden heeft dan de andere marktpartijen. Dus 
die helft wordt wel opgebracht door de inwoners. 
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan als het dat dan toch niet gedaan wordt, dat het dan nog steeds wordt 
ingebracht door de inwoners.  
 
Mevrouw Spruit merkt op dat er geen behoefte is aan een tweede netwerk. 
 
Mevrouw De Leeuwe  vindt dat voor de dienst die afgenomen worden er sowieso betaald moet worden. Zij 
vergelijkt dit met het zwart-wit televisie waarna iedereen toch kleurentelevisie had.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat er met voeten wordt getreden waar het vanavond om gaat. Hij geeft 
aan dat het zwart-wit of kleurentelevisie de keuze is van iemand zelf. Hij geeft aan dat het gaat om dat er 
straks niet meer een televisie signaal uitgeeft waar er alleen dat alleen maar op kleuren televisie te zien is. 
En dan ben je verplicht om een kleuren televisie te kopen. En dat is volgens hem het verschil.  
 
Mevrouw De Leeuwe is ervan overtuigt is dat het analoge signaal op ten duur zal verdwijnen en dat er een 
hele goede deal gemaakt kan worden door het netwerk nu te verkopen en te verglazen.  
 
Mevrouw Spruit vraagt mevrouw De Leeuwe waarom zij het netwerk wil verkopen als er ook fiber to the 
home op dit moment aangeleverd kan worden. 
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat haar fractie het wil verkopen omdat het weer dezelfde afweging is 
waar al eerder over gesproken is. Zij denkt dat het voor de gemeente een te groot risico is om dat zelf te 
blijven doen. Zij denkt dat we daar  financieel verder bij in inschieten en dat het op den duur voor de 
inwoners duurder uitvalt. 
 
Mevrouw Hek concludeert dat voor haar fractie de optie ongewijzigd de voorzetting van de CAI kan 
vervallen. Uitgangspunt voor de CDA fractie is een optimale dienstverlening tegen betaalbare prijs. Wat 
hen betreft ligt accent niet op het aanleggen van fiber to the home omdat de gemeente op dit moment 
beschikt over een goed infrastructuur waar voorlopige verder meegegaan kan. Dat is door alle 
deskundigen meerdere malen aangegeven en is eerder deze vergadering over gesproken. Een feit is dat 
de financiële situatie van Albrandswaard is er niet roskleurig voorstaat er is geen ruimte voor risico’s. Ook 
dit is voortdurend betrokken bij de keuze waar de raad nu voor staat. Hoeveel financiële risico’s loopt de 
gemeente? Daarnaast weegt het voor haar fractie zwaar dat zij vinden dat het geen taak is van de 
gemeente om een netwerk te beheren en te onderhouden het exploiteren van een netwerk is niet de 
corebusiness van de gemeente. Ook heeft de gemeente de deskundigheid en de expertise niet in huis om 
het technische beheer en onderhoud te laten uitvoeren. Dat moet worden uitbesteden aan derden. Zij 
geeft aan dat er als kleine gemeente dus kleine speler in het spel niet moeten gaan begeven in de wereld 
van grote markt aanbieders. De ontwikkelingen in deze branche gaan snel. Op dit moment is het netwerk 
in goede staat en dat wordt door deskundigen benadrukt. Dat is mooi want dat betekent dat het geld 
waard is. Wachten we met verkopen dan kan het risico bestaan dat er minder voor gekregen kan worden. 
Bijvoorbeeld door concurrentie van andere aanbieders abonnees weggaan zodat koop ook minder 
aantrekkelijk wordt. Of omdat de gemeente toch niet in staat is geweest om het netwerk op peil te houden. 
Als het netwerk in eigenbeheer gehouden zou worden wordt er jaarlijks opbrengst dat momenteel wordt 
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geschat op € 250.000. Hierin moeten de investeringen die gedaan moeten worden om het netwerk in 
goede staat te houden nog van af. En investeringen moeten er nog zeker worden gedaan, zoals de 
noodzakelijke renovatie van oud Poortugaal dat alleen al brengt een investering mee van 1 miljoen. En dat 
betekent als snel 100.000 Euro aan kapitaallasten per jaar.  
 
Mevrouw Spruit merkt op dat er tot voor kort al geld opgenomen stond in de begroting om die renovatie te 
realiseren. 
 
Mevrouw Hek dat neemt het niet weg dat het toch geld kost en dat is iets dat afgaat van een bedrag dat 
de gemeente zou krijgen.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan van niet. 
 
Mevrouw Hek vraagt zich af wat er gebeurt als het aantal abonnees daalt en de jaarlijkse vergoeding van 
de service provider hierdoor afneemt. Of als we door de service provider gedwongen worden om extra te 
investeren. Het is een markt waarin het aantal klanten niet significant meer groeit terwijl er meer spelers 
zijn gekomen en wat voor kleine spelers een risico zijn. Er bestaat een behoorlijke risico dat ook andere 
marktpartijen een eigen netwerk willen en kunnen gaan exploiteren in onze gemeente. Er hebben zich  
ook al partijen met concrete voornemen voor gemeld. Het uitgangspunt voor de CDA is een optimale 
dienstverlening voor een betaalbare en fatsoenlijke prijs. Ook vinden zij dat de gemeente geen dingen 
moet doen waarvoor geen expertise in huis heeft.  
 
Mevrouw Spruit vraagt mevrouw Hek of zij van mening is dat de 1,25 miljoen die verkregen wordt van een 
aanbieder om het netwerk van de gemeente te gebruiken dat daar het beheer en onderhoud niet van 
gedaan kan worden.  
 
Mevrouw Hek denkt dat daar zeker beheer en onderhoud van gedaan kan worden, maar het is niet 
bekend hoe de ontwikkelingen gaan. Het is niet bekend wat er aan ontwikkeling op de gemeente af 
komen.  Haar fractie kiest voor het verkopen van het netwerk en klantenbestand aan een marktpartij, 
waarbij de voorwaarden zijn niet onder een bepaalde nog af te spreken minimum prijs, degelijke oplossing 
voor het eigen dataverkeer nu en op langere termijn. Niet verplicht glasvezel maar ook niet uitsluiten en 
betaalbare en fatsoenlijke tarieven voor de inwoners van Albrandswaard.  
 
De heer Van Wolfswinkel ziet geen redenen om van standpunt te veranderen. Deze gemeente is een 
ondernemende gemeente. De waarde van de CAI is te lande ter schande gemaakt. Er is door de 
wethouder gezegd dat het niets meer waard is of het is veel minder waard en daarna wordt er 
onderhandeld met marktpartijen die ons links en rechts voorbij streven. Volgens hem helpt het college zijn 
eigen voorstel om zeep. Wat er nu gebeurt, is het scenario dat je na de uitspraken van de bestuurder 
geen reële prijs voor je produkt. Het is beschadigd en B stel je voor onbepaalde tijd gebruikmaken van 
dataverkeer tegen een gereduceerde prijs. Tijdens de schorsing gesproken heeft met de mensen van 
studio west IJsselmonde die aangaven dat zij samen met de samenwerkende stations in Hellevoetsluis en 
Spijkenisse om die stations samen met elkaar te verbinden aan UPC € 20.000 per jaar moeten betalen om 
überhaupt elkaars signaal over te nemen. Dat is volgens hem ook de toekomst van Albrandswaard als de 
zaak verkocht wordt. De gemeente beschikt over een goed net. Fiber to the home voor een ieder die dat 
wil. Hij heeft niet gehoord of dat op een andere wijze kan dan in optie 2, de optie van het abonnement.  
2. zo laag mogelijke laste voor de burgers. Hij denkt als je de provider toelaat op het net  en de gemeente 
zelf het netwerk beheert dat dan het een van de garanties kan zijn om de lasten zo laag mogelijk te 
houden. Ieder geval daar invloed op uit te oefenen. Zekerheid over de kosten van nu en de toekomst. 
Zekerheid over de analoge signaal. Geen onnodige gegraaf in de grond. Een goed financiële basis voor 
nu en in de toekomst. Hij meldt dat als een ondernemende gemeente bent dat je dan de gewogen risico 
neemt. Tot slot geen kapitaal vernietiging. Hij meldt dat hij dit voorstel niet kan steunen en is teleurgesteld. 
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De heer Euser geeft aan dat het kenmerk van ondernemers is dat zij ook beperkingen kennen. Een 
ondernemende gemeente zou ook haar beperkingen moeten kennen en dat betekent in ons geval dat 
bedrijfmatige activiteiten waarvan kennis ontbreekt dat het niet  tot onze corebusiness zou moeten 
behoren. Hij constateert dat er heel veel gewisseld is onderling en dat dat volgens hem niet heeft geleid 
tot veranderingen van standpunten. Het vervolg van het traject: we hebben een maand of 4 de tijd om het 
onderhandelingstraject succesvol af te ronden. In het raadsvoorstel is aangegeven dat er criteria 
geformuleerd moeten worden en er wegingsfactoren aangehangen moet worden. Dan komen er volgens 
hem al veel van de punten terug die vorig jaar in de discussie zijn gewisseld in de raad op grond van waar 
partijen zich kunnen laten inschrijven op het kabelnet en de bijbehorende dienstverlening. Vervolgens zal 
er dan een onderhandelingtraject gestart moeten worden waarbij hij goede hoop bij heeft dat het college 
dan naar de raad terug komt binnen de gegeven tijd met een goed voorstel en hij hoopt dat de 
begeleidingscommissie ook bereid is om die taak uit te voeren. De verdere procedure is verwoord op 
pagina 13 van het voorstel.  
 
Mevrouw Spruit heeft de wethouder weer zeggen dat er 4 maanden nodig zijn voor het 
onderhandelingstraject en er wordt een optie opgehouden als het niet lukt. Dan wordt er gekozen voor de 
optie als netwerkbeheerder, waarbij er nog gekeken moet worden naar de in en outs en die tijd is er 
volgens haar niet.  Zij vraagt zich nog steeds af hoe de wethouder denkt dit op te lossen.  
 
De heer Euser heeft het volste vertrouwen te hebben dat er gekomen kan worden met een goed voorstel 
en dat dan de 2de optie niet nodig is.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat dan het raadsvoorstel aangepast moet worden.  
 
De heer Euser vindt het raadvoorstel voldoende gemotiveerd en uitgewerkt.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat dit precies illustreert in het CAI dossier wat zijn fractie dwars zit. Er ligt 
een besluit voor waar een optie open ligt, maar eigenlijk is die optie er niet. Als er niet gekomen word tot 
verkoop dan kan er nog altijd nog terug gegaan worden maar we gaan voor verkopen dus waarom terug 
gaan. Dit is volgens hem niet meer te rijmen met enige vorm van vertrouwen. Hij vraagt aan de wethouder 
hoe hij hem kan overtuigen tot het nemen van een besluit waarop het moment dat het niet lukt een ander 
optie openstaat. Maar hij is ervan overtuigd dat het lukt en dat er geen tijd meer is. Dat nemen we dan 
maar voor lief. Dit noopt hem op dit moment en ook op basis van de van de antwoorden van de wethouder 
en de wijze waarop de portefeuillehouder reageert op argumenten die aangedragen worden vanuit de 
begeleidingscommissie, om een motie in te dienen.   
 
De voorzitter geeft aan dat de motie van de VVD Romeinse cijfer I ‘motie van wantrouwen’. En leest deze 
vervolgens voor. 
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 De voorzitter schorst de vergadering. 
 
 De voorzitter heropent de vergadering.  
 
 De heer Van der Graaff vraagt zich af hoe deze motie van de VVD instemming word gebracht. 
 
 De voorzitter antwoordt dat eerst het amendement besproken wordt, daarna wordt het raadsbesluit in 

stemming gebracht en daarna pas de motie van wantrouwen. Vervolgens constateert hij dat de raad 
uitgebreid gedebatteerd heeft over de CAI Albrandswaard, al dan niet verkoop, waarbij de raad met elkaar 
niet eensgezind kan worden over het college voorstel voor de raad om tot verkoop over te kunnen gaan. 
Dat er een amendement is ingediend vanuit de VVD samen met de CU/SGP om het 2de beslispunt te 
wijzigen in het raadsbesluit en dat de VVD een motie van wantrouwen heeft ingediend.  
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 De heer Van der Graaff geeft aan dat zijn fractie het amendement zal gaan steunen. 
 De heer Goedknegt stelt gezien de gevoeligheden in het dossier en de emoties voor om de besluitvorming 

met hoofdelijke stemming af te wikkelen.  
 
 De voorzitter begint na loting met nummer 4 van de presentielijst.  
 

4 M.C.C. Goedknegt VVD Voor 

5 L.H. Goudriaan EVA Tegen 

6 H.J. van der Graaff PvdA Voor 

7 A.M. van der Heide-Lagerwerf EVA Tegen 

8 S.E.M. Hek CDA Tegen 

9 A.A. Kweekel EVA Tegen 

10 J.E. de Leeuwe NAP Tegen 

11 R.C. Littel EVA Tegen 

12 R.F.A.C.M. van Meijbeek VVD Voor 

13 R. Moret VVD Voor 

14 A. Nootenboom-Van Klaveren VVD Voor 

15 A.H.G. Prinsen  EVA Tegen 

16 P.B. Rooimans PvdA Voor 

17 J.A. Spierings CDA Tegen 

18 V.H. Spruit-Remijn VVD Voor 

19 J. van Wolfswinkel CU/SGP Voor 

1 J. C. de Bruijn EVA Tegen 

2 H.J. Duurkoop PvdA Voor  

3 J. Gardeitchik EVA Tegen 

 
De voorzitter concludeert dat 9 leden voor en 10 leden tegen het amendement hebben gestemd en het 
amendement van tafel is.  
 
Mevrouw Spruit dient een ander amendement omdat de amendement van tafel is. Het amendement geeft 
aan dat het besluit dat voorligt onuitvoerbaar is zonder te investeren in lokale verdeelstation.  
 
De voorzitter geeft het amendement van de VVD letter B en het luidt als volgt: 
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 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. 
  
 De heer Van der Graaff geeft aan dat zijn fractie dit amendement zal steunen.  
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 De voorzitter brengt vervolgens amendement B in stemming.  

4 M.C.C. Goedknegt VVD Voor 

5 L.H. Goudriaan EVA Tegen 

6 H.J. van der Graaff PvdA Voor 

7 A.M. van der Heide-Lagerwerf EVA Tegen 

8 S.E.M. Hek CDA Tegen 

9 A.A. Kweekel EVA Tegen 

10 J.E. de Leeuwe NAP Tegen 

11 R.C. Littel EVA Tegen 

12 R.F.A.C.M. van Meijbeek VVD Voor 

13 R. Moret VVD Voor 

14 A. Nootenboom-Van Klaveren VVD Voor 

15 A.H.G. Prinsen  EVA Tegen 

16 P.B. Rooimans PvdA Voor 

17 J.A. Spierings CDA Tegen 

18 V.H. Spruit-Remijn VVD Voor 

19 J. van Wolfswinkel CU/SGP Voor 

1 J. C. de Bruijn EVA Tegen 

2 H.J. Duurkoop PvdA Voor  

3 J. Gardeitchik EVA Tegen 

 
De voorzitter concludeert dat 9 leden voor en 10 leden tegen het amendement hebben gestemd en het 
amendement van tafel is.  
 
De heer Van der Graaff wil een amendement indienen.  
 
De voorzitter geeft aan dat het amendement letter C en luidt als volgt:  
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De heer Van der Graaff geeft aan dat de tekst letterlijk is overgenomen van de advertentie van de NAP 
en EVA als het gaat om wat zij hun kiezers hebben beloofd.  
 

De voorzitter brengt amendement C instemming en vraagt of er behoefte is voor het afleggen van een 
stemverklaring. 
 
Mevrouw De Leeuwe zal het amendement niet steunen, omdat zij vindt dat iemand ruimte gegeven moet 
worden voor dat hij/zij de onderhandelingen ingaat.  
 
De heer Goedknegt waardeert de duidelijkheid die de PvdA  wil bereiken. De geest erachter zou hij 
kunnen steunen, maar de inhoud van het amendement niet.  
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De heer Van Wolfswinkel denkt dat dit een gevolg is van een campagne die gevoerd is waarbij de 
standpunten die dan ingenomen worden en andere die op een niet verstane wijze mee aan de oren slaat 
laat herbevestigen in de raad. Dat is volgens hem heel goed dat is goed voor de democratisch. Hij geeft 
aan dat hij daarom het initiatief daarom toejuicht, maar zal het amendement niet steunen.  
 
Mevrouw Hek zal niet voor het amendement stemmen.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat dit niet de verkiezingsbelofte is van de PvdA en zijn fractie kan zich 
niet vinden in dit soort verkiezingsbelofte omdat zijn fractie vindt dat ze niet waar te maken zijn. OP het 
moment dat een van de twee partijen de onomstotelijke belofte dat deze belofte aan de kiezer nog staat 
nu al weer laat varen, zal de voorzitter begrijpen dat wij dit amendement niet zullen steunen.  
 
De voorzitter brengt vervolgens amendement C instemming.  
4 M.C.C. Goedknegt VVD Tegen  

5 L.H. Goudriaan EVA Tegen 

6 H.J. van der Graaff PvdA Tegen 

7 A.M. van der Heide-Lagerwerf EVA Tegen 

8 S.E.M. Hek CDA Tegen 

9 A.A. Kweekel EVA Tegen 

10 J.E. de Leeuwe NAP Tegen 

11 R.C. Littel EVA Tegen 

12 R.F.A.C.M. van Meijbeek VVD Tegen 

13 R. Moret VVD Tegen 

14 A. Nootenboom-Van Klaveren VVD Tegen 

15 A.H.G. Prinsen  EVA Tegen 

16 P.B. Rooimans PvdA Tegen 

17 J.A. Spierings CDA Tegen 

18 V.H. Spruit-Remijn VVD Tegen 

19 J. van Wolfswinkel CU/SGP Tegen 

1 J. C. de Bruijn EVA Tegen 

2 H.J. Duurkoop PvdA Tegen 

3 J. Gardeitchik EVA Tegen 

 
De voorzitter concludeert dat amendement C verworpen is. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer 
Van der Graaff zodat hij een stemverklaring kan afleggen. 
 
De heer Van der Graaff  de PvdA fractie vindt het verkopen van de CAI en het klantenbestand een 
onverstandig besluit, omdat de risico’s die de verkoop met zich meebrengen in kosten voor de gemeente 
en voor de burgers later onverantwoord zijn. Daarom zal zijn fractie tegen het besluit stemmen.  
 
De voorzitter brengt vervolgens raadsbesluit 94701 instemming. 
 
4 M.C.C. Goedknegt VVD Tegen  

5 L.H. Goudriaan EVA Voor 

6 H.J. van der Graaff PvdA Tegen 

7 A.M. van der Heide-Lagerwerf EVA Voor 
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8 S.E.M. Hek CDA Voor 

9 A.A. Kweekel EVA Voor 

10 J.E. de Leeuwe NAP Voor 

11 R.C. Littel EVA Voor 

12 R.F.A.C.M. van Meijbeek VVD Tegen 

13 R. Moret VVD Tegen 

14 A. Nootenboom-Van Klaveren VVD Tegen 

15 A.H.G. Prinsen  EVA Voor 

16 P.B. Rooimans PvdA Tegen 

17 J.A. Spierings CDA Voor 

18 V.H. Spruit-Remijn VVD Tegen 

19 J. van Wolfswinkel CU/SGP Tegen 

1 J. C. de Bruijn EVA Voor 

2 H.J. Duurkoop PvdA Tegen 

3 J. Gardeitchik EVA Voor 

 
De voorzitter concludeert dat er 10 leden voor en 9 leden tegen het besluit hebben gestemd. Hiermee is 
het raadsbesluit aangenomen. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Van Wolfswinkel voor het 
afleggen van een stemverklaring over de motie van wantrouwen.  
 
De heer Van Wolfswinkel aan het begin van de CAI kwam de raad er achter dat we om de maand andere 
ingrediënten te verwerken kregen. Vandaar dat hij in zijn eerste termijn gezegd had dat hij de 
begeleidingscommissie onderzoekscommissie genoemd had. Een onderzoekscommissie gaat de feiten na 
die tot die tijd niet duidelijk zijn, niet helder zijn of steeds wijzigen. Vanavond is er weer te zien dat er feiten 
gewijzigd worden. Zijn fractie is geen voorstander voor het steunen van een motie van wantrouwen. Daar 
blinkt zijn fractie ook niet in uit. Echter in dit geval op dit dossier kan zijn fractie niet anders dat de motie 
steunen. 
 
De heer Van der Graaff vindt de motie van wantrouwen een dermate ernstige motie die niet gepasseerd 
kan worden zonder dat er iets over gezegd wordt. In de motie zitten wel elementen die zijn fractie zich 
heel goed kan voorstellen en dat is volgens hem ook niet een verrassing na de discussie van vanavond. 
Hij geeft vervolgens aan dat zijn fractie de motie niet zal steunen.  
 
Mevrouw Hek sluit zich aan bij de woorden van de heer Van der Graaff.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat ook haar fractie de motie niet kan steunen. De begeleidingscommissie 
was in het leven geroepen om feiten na te gaan die los waren gekomen van verschillende adviseurs en 
niet alleen van de wethouder.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat zijn fractie zich niet herkent in de strekking van de motie dus zullen zij 
de motie niet steunen.   
 
De voorzitter brengt de motie van wantrouwen instemming. 
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De voorzitter concludeert dat er 6 leden voor hebben gestemd en 13 tegen daarmee is de motie van tafel.  

   
9. Debat op verzoek van de fractie VVD over het plan van aanpak Jeugd & Overlast  

 
Eerste termijn  
 
Mevrouw Van der Heide geeft aan dat haar fractie een goede zaak vindt dat het college allereerst de 
samenwerking tussen betrokken partijen vergroot om zo de jeugdoverlast aan te pakken. Wanneer elke 
schakel in de ketting dan ook nog zijn of haar eigen gedeelte effectief gaat oplossen zonder ingrijpen of 
verantwoordelijkheid door te schuiven kan er zeker beter resultaat verwacht worden. Haar fractie hoopt dat 
de politie handhaaft als er gehandhaafd moet worden en niet het heikele onderwerp naar de gemeente 
doorschuift, of door de gemeente laat op knappen. Want als zij leest in de plaatselijke media dat de politie 
een lijst heeft samengesteld met daarin vermeld wat er precies onder overlast gevende jongeren word 
verstaan geeft dat beslist geen plan van aanpak gevoel. In die lijst staat het gaat om provocerende 
jongeren die een calculerende vorm van criminaliteit beoefenen met veel lichte en soms met zware 
vermogens delicten, drugshandel en softdrugs gebruik. De politie weet nu, net als de overlastervarenden, 
dat dit probleem er is. Maar dan moet er dus gehandhaafd ingegrepen gaan worden. En dat wordt door 
het plan van aanpak dat voorligt niet gegarandeerd. Vervolgens meldt zij dat haar fractie zeer erkentelijk is 
dat er in dit plan naar meer partijen gekeken wordt. De overlastgevende is een partij en de 
overlastervarenden krijgen nu ook een grotere rol en de gemeente geeft aan niet de oplossing te weten. In 
veel gevallen zal er met elkaar uitgekomen moeten worden. Wat niet mag beteken dat in moeilijke 
gevallen waarbij de oplossing lastig is het dan maar terug gespeeld wordt naar de overlastervarenden. 
Want dat wekt volgens haar alleen maar frustratie op. Vervolgens geeft zij aan dat de wethouder van haar 
fractie een compliment krijgt, omdat haar fractie er blij mee is dat er eindelijk weer een debat gevoerd mag 
worden over jeugd gerelateerde onderwerpen. Dat mocht volgens haar er een langere tijd niet komen. En 
daarom was haar fractie blij te merken in de carrousel dat meerdere fracties dit graag wilden en oog 
hadden voor de gebrekkige jeugdvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard. Dit past volgens haar 

4 M.C.C. Goedknegt VVD Voor 

5 L.H. Goudriaan EVA Tegen 

6 H.J. van der Graaff PvdA Tegen 

7 A.M. van der Heide-Lagerwerf EVA Tegen  

8 S.E.M. Hek CDA Tegen 

9 A.A. Kweekel EVA Tegen 

10 J.E. de Leeuwe NAP Tegen 

11 R.C. Littel EVA Tegen 

12 R.F.A.C.M. van Meijbeek VVD Voor 

13 R. Moret VVD Voor 

14 A. Nootenboom-Van Klaveren VVD Voor 

15 A.H.G. Prinsen  EVA Tegen 

16 P.B. Rooimans PvdA Tegen 

17 J.A. Spierings CDA Tegen 

18 V.H. Spruit-Remijn VVD Voor 

19 J. van Wolfswinkel CU/SGP Voor 

1 J. C. de Bruijn EVA Tegen 

2 H.J. Duurkoop PvdA Tegen 

3 J. Gardeitchik EVA Tegen 
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fractie onlosmakelijke bij het plan van aanpak. Want wanneer je overlast wilt gaan verminderen dan zal je, 
de ernstige gevallen daargelaten, ook zeker meer moeten beiden dan dat nu het geval is. Zo wordt er in 
het voorliggende plan over gesproken. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over Jobs en blijkt er nu geen geld 
voor meer te zijn. Haar fractie verwacht dat dit plan de ene kant is van het verhaal en hoopt snel te kunnen 
starten met de anderen. 
 
Mevrouw Nootenboom geeft aan dat iedereen zich veilig wil voelen in de wijk waar hij of zij woont. De 
aanwezigheid van hangjongeren kan dit veiligheidsgevoel aantasten ongeacht of dit feitelijk of 
gevoelsmatig is. Er zijn in Albrandswaard meerdere plekken waar inwoners overlast van hangjongeren 
ervaren. Dit varieert van geluidsoverlast van brommers, hinderlijk rondhangen in groepen tot vernielingen 
aan straatmeubilair. Het thema jeugd en overlast wordt in verschillende beleidstukken besproken, in de 
kadernota integraal veiligheidsbeleid 2009-2012 en de nota jeugdbeleid 2009-2013. In deze nota’s staan 
duidelijk prioriteiten geformuleerd: vermindering van klacht, minder vernieling, vermindering van gebruik 
van alcohol en drugs en minder geregistreerde aangifte. Er wordt gesproken over stevig lik-op-stuk beleid. 
Bij signalering meteen bekeuren en indien mogelijk gevolgschade verhalen op de daders. Aan deze nota’s 
wordt nu een plan van aanpak jeugd en overlast toegevoegd. De initiatieven die daarin vermeld staan zijn 
volgens haar prima. Een operationele werkgroep jeugd en overlast, een integraal meldings- en informatie 
systeem opstarten en een heldere communicatie nastreven. Haar fractie mist wel de eerdere vastgestelde 
harde aanpak. Het lik-op-stuk beleid. Wanneer er echt sprake is van overlast gevende en criminelen 
jeugdgroepen zal er hard opgetreden moeten worden zoals de ’t Hof van Portland. Daarnaast zou er 
volgens haar fractie kritisch gekeken moeten worden naar de voorziening voor de jeugd in Albrandswaard. 
De voormalige wijkagent van Portland heeft niet voor niets herhaaldelijk aangegeven dat hij geen heil 
inziet om jongeren weg te sturen zonder te weten waar naar toe. Als één van de speerpunten in dit plan 
van aanpak staat genoemd ‘het vragen van wensen van jongeren’. Zij hoopt dat na de reeds gevoerde 
gesprekken met de jongeren in 2009 en 2010 de wensen al duidelijk zijn. Haar fractie zou graag op korte 
termijn een duidelijk visie willen wat betreft jongeren sociëteiten, jongeren centra en/of jongeren 
ontmoetingsplaatsen. Eigenlijk is het volgens haar fractie het niet aan de raad om dit plan van aanpak vast 
te stellen. Het gaat volgens haar fractie om uitvoering en om beleid. De wethouder vraagt hier echter wel 
om. Zij meldt dat haar fractie hiermee wel akkoord gaat met de kantekening dat het niet betekent dat de 
eerdere gemaakte afspraken zoals het lik-op-stuk beleid niet meer uitgevoerd hoeven te worden. De 
jongeren, bewoners, politie en gemeente binden heel goed, maar dat betekent ook echt aanpakken.  
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan goed te vinden dat het integraal gedaan, vindt het goed dat er partijen bij 
elkaar  betrokken worden. Zij geeft aan dat zij in de carrousel al had gezegd dat de naam Plan van 
Aanpak jeugd en overlast dat het hierdoor lijkt dat het onlosmakelijk bij elkaar verbonden is. Zij vraagt of 
de naam veranderd kan worden in plan van aanpak overlastgevende jeugd. Vervolgens meldt zij het eens 
te zijn met de EVA dat ook wat moet gebeuren en voor al in Portland op de positieve manier dat er wat 
geboden moet worden aan de jongeren. En vraagt n.a.v. de opmerking van de VVD over criminele 
jongeren zij zich af hoe de jongeren in Portland ingedeeld zijn. 
 
Mevrouw Hek ervaren jeugdoverlast is een probleem dat in iedere gemeente speelt en ook inwoners van 
Albrandswaard ervaren dat en voelen zich soms onveilig. Dat moet volgens haar serieus genomen worden 
en daar moet wat meegedaan worden. In het plan van aanpak De jeugd heeft toekomst staat aangegeven 
hoe dat verder vorm gegeven wordt. Dat had volgens haar fractie op sommige punten wel wat concreter 
gemogen. De Jeugd heeft de toekomst is volgens haar wel een hele positieve titel. Dat moet 
vastgehouden worden. Volgens haar moet er niet uit de oog verloren worden dat het maar een kleine 
groep jongeren is die overlast veroorzaken en dat het met de meeste jongeren wel heel goed gaat. Haar 
fractie vindt het ook belangrijk dat jongeren de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te 
communiceren en niet iedereen wilt dat via hobby of sport doen. Haar fractie denkt dat daarvoor iets 
verzonnen moet gaan worden. Vervolgens meldt zij dat zij in het VNG magazine een artikel heeft zien 
staan over jeugd en overlast, waarin werd aangegeven dat ook inwoners hierin een verantwoordelijkheid 
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hebben, bijvoorbeeld op overlast gevende jongeren moeten afstappen. Zij wil graag horen hoe de 
wethouder hierover denkt.  
 
Mevrouw Rooimans geeft aan dat haar fractie het prima vindt dat er een plan van aanpak is gemaakt om 
de overlast gevende jeugd aan te pakken. Zij vindt het wel een dramatische boekwerk met daarin wat er 
allemaal aan te pas komt om het te gaan regelen. Haar fractie vindt dat er naast een plan van aanpak een 
plan moet liggen waar de voorzieningen voor de jeugd uitgevoerd worden. Zij vraagt hierop een reactie 
van de wethouder. 
 
De heer Van Wolfswinkel vindt het een win situatie dat de raad, zonder dat iemand aanslaat,  er gepraat 
kan worden over jeugd en overlast, dat is heel goed. Ten tweede vind hij dat als we nu weer aan jongeren 
gevraagd gaat worden wat zij willen dat op het moment dat we dat in de in praktijk gaan brengen dat we 
dan weer jongeren af zijn. Daarom denkt hij dat het niet meer gedaan moet worden. Als je het aan 
jongeren vraagt is het antwoord wij willen chillen waar we willen. Hij geeft aan te denken dat als dat op een 
normale manier gekanaliseerd, geef ze de ruimte en haal de excessen eruit en maak dan een plan van 
aanpak en gebruik de boa’s die blijkbaar steeds meer bevoegdheden krijgen.  
 
Mevrouw Rombout is het opgevallen dat de raad aan een echte kerntaak in de gemeente in 10 minuten de 
eerste termijn afhandelt. Zij wil er nog wat aan vast plakken. Zij raadt iedereen aan om het artikel 
geschreven door de heer De Winter in de VNG te lezen. Zij meldt dat de schrijver precies heeft 
opgeschreven wat zij wilde zeggen.  
 
Mevrouw Rombout geeft aan dat waar is dat de gemeenteraad niet altijd veel ruimte heeft gemaakt om te 
praten over jeugd . In feite doen wij dat nu ook niet want zou zo in een kwartier afgehandeld kunnen 
worden. Dat is toch jammer. Zij kan zich voorstellen dat het in deze periode wel wat anders gaat zijn en 
dat dan niet omdat er een andere portefeuillehouder er is, maar omdat er heel veel andere redenen er zijn. 
De raad zal binnenkort moeten wat ombuigingsvoorstellen zijn om te gaan doen voor deze doelgroep. Er 
moet later toch behoorlijk gesneden gaan worden in zaken waar ook een aantal voorzieningen bij zitten 
die ongetwijfeld effect gaan hebben op de jeugd. Binnenkort zal de raad een actie agenda jeugd 
ontvangen en dat is een uitwerking van de jeugdnota zoals die door de raad is vastgesteld. Maar zij kan 
zich voorstellen dat de raad toch met elkaar van gedachte wil wisselen. Zij meldt dat er een startnotitie 
komt zoals beloofd was in de carrouselvergadering over het breed welzijnsbeleid en daar maakt het 
jongerenbeleid een groot onderdeel van uit. Er zal ook een voorstel komen waar de raad een afweging 
moet gaan maken over wel of niet een nieuwe openbaar jongeren centrum gebouwd zal worden. Als de 
raad besluit dat niet te doen, dan is het de vraag hoe dat het dan georganiseerd moet gaan worden. Als de 
raad besluit om dat wel te doen dan is het de vraag waar het geld van moet gaan komen. Allerlei 
afwegingen die de komende maanden met elkaar gedaan gaan worden. De decentralisatie van de 
jeugdzorg is volgen haar iets wat grote impact gaat maken op de organisatie. Zij heeft gemerkt dat het 
verleidelijk is om de discussie breder te gaan voeren dan waar de nota eigenlijk over gaat. Het is 
verleidelijk om de discussie over het jeugdbeleid gewoon weer opnieuw te gaan voeren. Zij staat voor een 
zeer positieve jeugdbeleid. Volgens haar zal er zwaar geïnvesteerd zal moeten worden en blijven worden 
in de groep jongeren onder twaalf jaar. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in de relatie tussen 
jongeren en volwassen. Volwassen moeten de jongeren ook een plek geven in de samenleving. Er zal fors 
geïnvesteerd  moeten worden in die gebieden die een geen goed netwerk hebben van vrijwilligers. 
Wanneer er tegen de stroom in van deze tijd toch investeren zal dat zich absoluut terugbetalen. Zij praat 
dan bijvoorbeeld over de sportvereniging, het verenigingsleven, de sociëteiten de Foekepot en Sordino, de 
Brede school activiteiten, de goede speelvoorziening in het speelruimteplan,  een goede voorziening voor 
voorschoolse hetzij dan kinderopvang, peuterwerk maatschappelijke stages en een goed functioneert 
CJG. Zoals mevrouw De Leeuwe zei jeugd en overlast horen niet automatisch in één zin genoemd kan 
worden. Jeugd gaat over toekomst, kans en ontwikkelingen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Jeugd 
gaat over de maatschappij van morgen, maar soms is het toch heel even nodig om stil te staan bij een 
negatieve kant en dat is de overlast die sommige groepen wel degelijk geven. In deze nota heeft zij  twee 
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zaken geborgen. Allereerst het betrekken van de bewoners die de overlast ook daadwerkelijk ervaren bij 
de oplossing van het probleem. Op het moment dat er geen mensen zijn die daar last van hebben, is er 
ook geen probleem met elkaar. Tweede punt is de integrale aanpak van de meldingen. Zij heeft het als 
onzinnige ervaren in de korte tijd dat zij als wethouder hier zit, dat mensen die overlast ervaren van een 
hanggroep beginnen met de politie te bellen waarna zij een jongerenwerker bellen en dan de gemeente 
zodat de boa’s er meer op gaan letten. En als al die mensen hun probleem niet hebben opgelost dan 
brengen zij de wethouder in stelling. Dat is precies wat de heer De Winter aangeeft in zijn artikel. De 
schrijver geeft ook aan in het artikel wat mensen verder doen. Achter de meldpunt verschuilen dan deze 
mensen zich, want dan hoeven zij zelf geen oplossingen te bedenken,  een ander gaat een oplossing 
bedenken. In feite in deze nota moeten mensen bellen naar een meldpunt en daarna gebeurt het wel dat 
er een integrale aanpak is.  Wat betekent dat zodra er een melding wordt gedaan bij het meldpunt wat 
gaat over de jeugdoverlast zal dat door de ambtenaar van de gemeente gelegd worden op het bordje 
waarvan zij denken dat het  het beste thuis hoort. Vervolgens wordt het integraal bekeken en wordt er 
contact opgenomen met de mensen die de melding hebben gedaan. N.a.v. de opmerking van EVA over 
het politie optreden merkt zij op dat het de laatste tijd lijkt dat er een verschuiving is naar de politie die de 
taken van het preventie doet. Zij geven voorlichtingen op scholen over politie, voorlichting over 
inbraakpreventie, maar op het moment dat er daadwerkelijk grote problemen zijn dat er dan gekeken 
wordt naar de gemeente.  Zij mist daar zelf een daadkrachtig optreden van de politie. Dat is onderwerp 
van gesprek. Vervolgens geeft zij aan dat zij en portefeuillehouder Veiligheid regelmatig met elkaar 
contact over jeugd en overlast. Zij geeft aan dat de EVA fractie de gebrekkige jeugdvoorzieningen onder 
de aandacht bracht.  Zij zou het zo niet willen noemen. Er zijn geen gebrekkige jeugdvoorziening dat zou 
zij graag zwaar willen nuanceren. Als het gaat over de JOB’s dan klopt het dat niemand dat in zijn 
achtertuin wilt hebben. Wat dus een groot probleem is. Zij denkt dat het te makkelijk gefilosofeerd is dat er 
een plan voor gemaakt gaat worden waar de gemeente de JOB’s wil hebben, want dan komen er hele 
grote bezwaarprocedures. Wel denkt zij dat de weg op moeten blijven gaan van het positieve jeugd beleid. 
Als er dan gekeken wordt naar de wijk Portland, dan liggen daar op dit moment enorm veel kansen om 
juist te investeren in voorzieningen voor de jeugd. Het zijn kansen waar heel hard aan gewerkt moet 
worden, zowel door de gemeente als door de vrijwilligers in Portland. Maar zij denkt dat als dat met elkaar 
gedaan wordt dat er dan een prachtige kans verkregen wordt om in moeilijke jaren toch nog veel neer te 
zetten. Mevrouw De Leeuwe sprak al even over wat voor groepen dat het dan zijn. Zij geeft aan dat de 
overlast gevende groepen in Portland die genoemd zijn in de nota waar 2 groepen zitten die zwaar 
overlast gevend zijn en die bijzondere aandacht hebben vooral van de politie en de burgemeester.  
 
Mevrouw De Leeuwe meldt dat haar vraag was of die groepen ook crimineel zijn.  
 
Mevrouw Rombout  geeft aan dat het niet zo lijkt te zijn, maar die groepen zijn wel onderdeel van een 
onderzoek. En dat houdt in dat daar agente in burger zich mengen met de groep. Deze twee groepen, 1 
groep in Portland en 1 een groep bij Beurs is het stadium jongerenwerken voorbij. Daar zijn dus meer 
dingen voor nodig. Dat wil niet zeggen dat er niet gesproken wordt over deze groep. Deze groep wordt 
nog steeds besproken met de politie, Boa’s en jongerenwerken, waarbij de jongerenwerker niet de meeste 
actief rol heeft. M.b.t. de opmerking van mevrouw Nootenboom over het lik-op-stuk beleid. Zij is naar een 
werkconferentie over veiligheid en jeugdbeleid. Het ging daar alleen over repressie en niet over 
jeugdbeleid. Zij werd er niet door geïnspireerd. Het stond haaks op het verhaal van de heer De Winter. Zij 
is er in korte tijd achter gekomen dat er veel gepraat moet worden en kijken wat het werkelijke probleem is 
en daarvoor is soms ook regelgeving vanuit het rijk voor nodig voor het lik-op-stuk beleid.  
Tot slot geeft zij aan dat de CU/SPG aan gaf chillen waar we willen. Dat is volgens haar niet zo makkelijk 
als dat het klinkt.  
 
De heer Van Wolfswinkel meldt dat hij aangaf wat jongeren willen wat volgens hem in goede banen geleid 
moet gaan worden.  
 
Tweede termijn 
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Mevrouw Nootenboom waardeert de positieve insteek van de wethouder. Positief jeugdbeleid spreekt haar 
aan. Alleen feit blijft dat er locaties zijn met veel overlast en dat de grens wel/niet crimineel dat die niet 
meer zo goed is aan te geven en er zijn volgens haar beleidsnota’s waarin wel het lik-op-stuk beleid 
genoemd wordt. Dus vraagt zij zich af of de wethouder nu zegt dat zij het eigenlijk niet kan uitvoeren.  
 
Mevrouw Rombout zegt dit niet. Het gaat om welke handvatten de politie heeft om daadwerkelijk dat lik-
op-stuk beleid ook echt uit te voeren. Op moment dat er nu een overlastgevende groep is, die ontzettend 
veel alcohol voor z’n neus heeft staan en ze staan daar in een groep van 7 mensen of meer en de sterke 
drank staat voor hun neus kunnen zij niks. Dat is een van de dingen waar van de mensen het gevoel 
hebben van dit kan niet. Hier moet wat aangedaan worden. De politie heeft geen handvatten genoeg om 
te zeggen dit is uw drank en dit mag u niet hebben. Zodra er crimineel gedrag is dan wordt het een 
politietaak die dat zal gaan handhaven. Maar zij bemerkt wanneer de problemen toch groter zijn dan is 
moeilijk is om het lik-op-stuk beleid uit te voeren.  
 
Mevrouw De Leeuwe heeft gevraag om de naam van het stuk te veranderen.  
 
Mevrouw Rombout vindt de naamwijziging niet nodig. 
 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat het twee verschillende dingen zijn. Overlastgevende jeugd is een 
stukje van de jeugd. Dat anders is dat twee woorden naast elkaar zetten alsof het een noodszakelijk 
verband hebben.  
 
Mevrouw Rooimans is bang dat er toch een plan een la ingaat verdwijnen. Dus pleit ze ervoor om te 
zorgen voor voorzieningen en daarna pas verder gaan met de plan van aanpak.  
 
Mevrouw Rombout meldt dat Foekepot niet is opgeheven en Sordino is vanaf 11 februari 2 keer in de 
maand open is. 
 
Mevrouw Rooimans meldt dat de plek waar de Foekepot was moest verdwijnen. 
 
Mevrouw Rombout Het is volgens haar ontzettend moeilijk voor de sociëteiten om mensen te vinden die in 
een bestuur willen gaan zitten en die de activiteiten willen gaan organiseren en de troep daarvan willen 
opruimen. Hier hebben zij daar veel moeite mee. Voor haar zijn de sociëteiten van levengroot belang voor 
het jongerenwerk.  Zij geeft aan dat bij de ombuiging er gekeken moeten worden naar de voorzieningen 
die invloed zullen hebben op de jeugd. 
 
De heer Goudriaan zijn fractie is voorstander van  het aanpakken van jeugdoverlast, maar vinden het 
vooral van belang dat er geïnvesteerd wordt en dat er ook voortvarend aan de slag gegaan wordt met het 
vinden van goede plek voor de jongeren. Daarbij gaat zijn fractie niet uit van overlast maar van goede plek 
en het bieden van kansen aan jongeren voor een goede toekomst.  
 
De voorzitter concludeert dat raadbesluit 90676 unaniem is aangenomen. 
 

10. 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  
14 maart 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
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mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 


