
Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2011 
 

Aanwezig:  
J. Gardeitchik (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 

A.H.G. Prinsen (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.M. van der Heide (EVA) 

J.C. de Bruijn (EVA)  
A.A. Kweekel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (VVD)  

R. Moret (VVD) 
V.H. Spruit (VVD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (VVD) 

A. van Klaveren (VVD) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 

P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP)  

J.E. de Leeuwe (NAP)  
H.M. Bergmann (voorzitter)  
R. van der Tempel (griffier)  

 
Wethouders B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 
 

Afwezig: J.A. Spierings (CDA) 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld met de 
mededeling dat de insprekers die zich gemeld hebben voor agendapunt 8, aan het woord zullen 

komen voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. Het gaat hierbij om mevrouw Janny 
Londema of de heer Rik van der Waal en tevens de heer Hans Nolen als vertegenwoordiger van 
de Actiegroep Portland.  

  
2. Spreekrecht  

Zie agendapunt 8. 

 

3. Het vragenhalfuur 
Fractie NAP stelt een vraag over de straatverlichting aan het Louwerensplein te Rhoon, 
beantwoording door wethouder Van Praag.  
Fractie VVD stelt een vraag over de herinrichting van parkeerplaatsen in Rhoon – Noord, 
beantwoording door wethouder Van Ginkel. 

 

4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 24 en 31 oktober 2011 
Conform vastgesteld.  
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5. Ingekomen stukken raad 
Deze stukken worden conform voorstel vastgesteld.  

 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
Stemverklaring CU/SGP: Stemt voor de belastingverordeningen, maar wil wel graag dat het 
college nog iets communiceert over of wij actief iets doen aan de nieuwe kwijtscheldingsregeling?  

 

7. Hamerstukken 
De raad besluit:  

a. gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 106224, 
vast te stellen de  
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (Legesverordening 2012),  

- Marktgeldverordening Albrandswaard 2012,  
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012, 
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012,  

- Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012,  
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012,  
- Verordening reinigingsrechten Albrandswaard 2012,  

- Retributieverordening Albrandswaard 2012, 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012,  
- Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 

en de oude belastingverordeningen 2011 in te trekken.  
b. gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 105117, 

25 oktober 2011,  

1. de grondexploitatie vast te stellen; 
2. een extra krediet te voteren van € 275.973; 
3. Het college informeert raad door toezenden besluit college inzake de 

bestemmingsplanprocedure ten gunste van het bouwplan project WISH (Wonen 
in Samenhang) via Woningbouwvereniging Poortugaal.  

c. gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 104647, 

25 oktober 2011, in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR). 

d. gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 105246, 

18 oktober 2011, vast te stellen de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
gemeente Albrandswaard 2011.  

 

8. Semi-permanent gebouw school Portland 
De heer Rik van der Waal spreekt in als omwonende.  
De heer Hans Nolen spreekt in namens de Actiegroep Portland.  

 
Stemming over het voorstel:  
Voor: EVA, PvdA, CDA, CU/SGP (12) 

Tegen: VVD, NAP (6) 
Daarmee is het voorstel aangenomen.   
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De raad besluit conform voorstel (nr.104168): 

1. Een krediet groot € 1.600.000,-- beschikbaar te stellen voor de planvorming en realisatie van 
een gebouw ten behoeve van de huisvesting van 12 lokalen voor een periode van 15 jaar, 
vanaf schooljaar 2013 en de kapitaallasten voor deze investering te verwerken in de 

begroting; 
2. Een krediet groot € 233.000,-- beschikbaar te stellen ter dekking van de schadeloosstelling 

aan ABBW en deze kosten voor een bedrag van € 183.000,-- ten laste te brengen van de post 

onvoorzien en voor de overige € 50.000,-- ten laste van de extra opbrengst van de verkoop 
van de huidige semipermanente school;  

3. In te stemmen met de verkoop van de huidige semipermanente school aan ABBW tegen een 

bedrag van € 900.000,-- (boekwaarde € 850.000,--). 
 

9. Reactie op brief Metropoolregio 
De vragen uit onze reactie zullen door de griffier mee worden gegeven als input voor de 
bijeenkomst over de Metropoolregio die op 30 november a.s. wordt gehouden.  
 

De brief wordt breed verspreid in de regio Rotterdam en Haaglanden.  
 
De raad stemt unaniem in met de reactie op de brief van Aboutaleb.  

 
10. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur. 

 
 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
22 december 2011. 

 
De griffier, De voorzitter, 
 

 
 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

 


