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Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2011 
 

Aanwezig:  

R.C. Littel (EVA) 
A.A. Kweekel (EVA) 

A.H.G. Prinsen (EVA) 

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

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

R. Moret (VVD) 

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

A. Nootenboom (VVD) 

H.J. van der Graaff (PvdA) 

H.J. Duurkoop (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 

S.E.M. Hek (CDA) 

J.A. Spierings (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 

 

Af wezig: 

J. Gardeitchik (EVA) 
en bij besloten deel tevens A.M. van der Heide (EVA) en H.J. van der Graaff (PvdA) 

 

BESLOTEN DEEL  
 

1. Opening 
De plv. voorzitter opent om 19.53 uur de vergadering. 

 

2. Vaststellen verslag Herbenoeming Burgemeester 
De raad besluit het verslag van de besloten vergadering van 30 mei 2011 over de herbenoeming 

van de burgemeester conform voorstel vast te stellen.  

 

HEROPENING OPENBAAR DEEL 
 

 De voorzitter heropent de vergadering in het openbaar.  

 

3. Spreekrecht  

Joke Boer, bibliotheekwezen 
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4. Ingekomen stukken raad 
Deze stukken worden conform voorstel vastgesteld. 

 

5. Jaarstukken (Jaarrekening en Verslag) 
De voorzitter leest het advies van de auditcommissie (bijeengekomen op 16 juni 2011) voor.  

Mondeling amendement van VVD-fractie en CU/SGP-fractie:  

Beslispunt 1 laten vervallen en het eerste deel van het overgebleven beslispunt ‘Met 
inachtneming van beslispunt 1’ laten vervallen.  

CDA-fractie en PvdA-fractie steunen het amendement en ook de NAP-fractie en de EVA-fractie 
steunen het amendement.  

 

Stemming amendement: 
De raad besluit unaniem tot het aannemen van het amendement.  

 

De raad besluit: 

De programmarekening 2010 vast te stellen en het negatieve resultaat van € 1.230.700 ten laste 
te brengen van de algemene reserve. 

 

Tevens wordt aan het college decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2010. 
 

6. 1e Tussenrapportage 2011 
 

De VVD-fractie verzoekt de term ‘weerstandsvermogen’ onder beslispunt d te vervangen door de 

term ‘algemene reserve’. Dit wordt aangepast. 

 

Mondeling amendement van de PvdA-fractie om de - € 200.000 van de CAI, die hiermee uit de 
begroting wordt gehaald (zie 5.0 van de Tussenrapportage, financiële mutaties 

Tussenrapportage), uit het overzicht te halen op dit moment.  

Alle fracties geven aan dit amendement te ondersteunen.  
 

Stemming over amendement:  
De raad besluit unaniem het amendement aan te nemen.  

 

De raad besluit, met inachtneming van het amendement om de Tussenrapportage aan te passen 

op het onderdeel van de inkomsten van de CAI: 

a. de structurele component uit deze tussenrapportage te verwerken in de begroting 2011-2014 

en te betrekken bij de ombuigingen van de begroting 2012; 

b. de budgettair neutrale begrotingswijzing goed te keuren zoals opgenomen in deze 
tussenrapportage; 

c. de mutaties van de investeringen c.f. pagina 14 van de 1e Tussenrapportage 2011 goed te 

keuren; 
d. het negatieve resultaat voor 2011 vooralsnog ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

7. Voorjaarsnota 2012 
In eerste termijn worden de algemene beschouwingen voorgedragen, in volgorde van grootte van 

de fracties: EVA, VVD, PvdA, CDA, NAP, CU/SGP. 
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EVA: 

Motie I:  de EVA-fractie dient, samen met de fractie van PvdA en CDA een motie in over 
‘BAR-samenwerking’. 

Motie II:  de EVA-fractie dient, samen met de fractie van PvdA een motie in over ‘beheer 

van wegen en groen in de openbare ruimte’. 
 

VVD: 
Motie III: de VVD-fractie dient een motie in over de verhoging van de OZB.  

Motie IV: de VVD-fractie dient een motie in over veiligheid en het terugbrengen van boa’s. 

 
PvdA: 

Motie V: de PvdA-fractie dient een motie in over ‘Onderzoek Regionale Rekenkamer BAR-

gemeenten’. 

Motie VI: de PvdA-fractie dient, samen met de fracties EVA, VVD, CDA, NAP en CU/SGP, 
een motie in over ‘Brede Kaderdiscussie Welzijn: niet kijken naar wat is, maar 

naar wat nodig is’. 

Motie VII:  de PvdA-fractie dient een motie in over ‘Vluchtelingenwerk’.  
 

CDA: 
Motie VIII: de CDA-fractie dient een fractie in over ‘Slimmer sporten’. 

 

NAP 
 

CU/SGP 
 

Schorsing van 22.05 tot 22.40 uur 
 

Eerste termijn college, reactie op algemene beschouwingen en ingediende moties: 

 
Wethouder Euser ontraadt namens het college motie III van de VVD-fractie over het niet-

verhogen van de OZB. 
 

Wethouder Rombout wil vluchtelingenwerk graag in stand houden, maar weet nog niet precies 

hoe. Zij raadt aan het punt over de waarderingssubsidies in de motie over Slimmer Sporten mee 
te nemen in de brede welzijnsdiscussie.  

 

Wethouder Van Praag geeft aan dat de motie over de BAR-samenwerking van harte wordt 

ondersteund door het college.  
 

Wethouder Van Ginkel is blij met de motie over de kwaliteitsdiscussie van wegen en groen. Deze 

onderstreept de toezegging die het college op dit punt heeft gedaan.  
Het college neemt de motie over het ‘Slimmer sporten’ van de CDA-fractie graag over. Ook 

wethouder Van Ginkel geeft aan dat het punt van waarderingssubsidies beter zou passen in de 
brede welzijnsdiscussie.   
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De burgemeester geeft aan dat de BAR-samenwerking op VTH-gebied kansen biedt voor de 

veiligheid en ook meer concreet voor de boa’s. Deze samenwerking biedt kansen om meer te 

doen met minder.  
 

Schorsing van 23.36 – 23.50 uur  

 
Tweede termijn van de raadsfracties 

 
Toezegging wethouder Euser (00.41 uur): de inkoopregels zullen worden aangescherpt, het 

bestand van de WWB’ers wordt daartoe eerst in kaart gebracht.  

Wethouder Rombout ontraadt het 2e gedachtestreepje van de motie over ‘Slimmer sporten’. 
 

Stemverhouding besluit Voorjaarsnota: 

Voor: EVA, VVD, PvdA, CDA en CU/SGP 

Tegen: NAP 
 

De raad besluit: 

 1. Het college op te dragen binnen de kaders van het Voorjaarsnota 2012-2015 de ontwerp-
programmabegroting 2012-2015 op te stellen en aan de raad te presenteren.  

2. als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2012-2015 de volgende 
uitgangspunten te hanteren: 

a. vertrekpunt voor de concept-programmabegroting 2012-2015 is het saldo van de begroting 

2011 na de 1e Tussenrapportage 2011 en een inschaling van de ombuigingstaakstelling op basis 
van het regeerakkoord; 

b. de gevolgen van de mei/juni-circulaire 2011 daarin te verwerken; 

c. de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het 

meerjareninvesteringsprogramma te verwerken; 
d. voor het jaar 2015 een investeringsvolume van € 1,5 miljoen te hanteren. 

e. het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de 

exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te laten blijven; 
f. bij de opstelling van de begrotingsproces de parameters te hanteren zoals opgenomen in 

paragraaf 5 van de Voorjaarsnota.  
  
Stemverhoudingen moties (zie bijlagen): 
 
Motie I: 
Voor: EVA, VVD, PvdA, CDA, CU/SGP 
Tegen: NAP 
Motie aangenomen 
De raad draagt het college op 

 het standpunt over de BAR-samenwerking van de gemeenteraad van Albrandswaard 
kenbaar te maken bij de raden en colleges van de gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk; 

 de intensievere samenwerking, zoals bedoeld in deze motie, als speerpunt van beleid te 
nemen en derhalve actief op te pakken in de richting van de colleges van de gemeenten 
Barendrecht en Ridderkerk; 

 in BAR-verband de integratie van (delen van) de gemeentelijke organisaties van de 3 
gemeenten te onderzoeken.  
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Motie II: 
Voor: EVA, VVD, PvdA, CDA, CU/SGP 
Tegen: NAP 
Motie is aangenomen 
De raad verzoekt het college 

 zo spoedig mogelijk een discussie te starten over de herijking van de te hanteren 
kwaliteitsniveaus voor het beheer verhardingen en beheer openbaar groen, met als 
uitgangspunt kostenbesparing; 

 voor het eind van het kalenderjaar voorstellen tot herijking van deze kwaliteitsniveaus aan 
carrousel en raad voor te leggen; 

 uiterlijk bij de bespreking van de Voorjaarsnota voor de begroting van 2013 de financiële 
consequenties (meerjarig) in de begroting te verwerken.  

 
Motie III: 
Voor: NAP, VVD 
Tegen: EVA, PvdA, CDA, CU/SGP 
Motie is verworpen. 
 
Motie IV: 
Unaniem voor, de motie is aangenomen 
De raad verzoekt het college 
Er zorg voor te dragen dat de effectieve inzet van de boa’s in Albrandswaard minimaal gelijk blijft. 
 
Motie V: 
Unaniem voor, de motie is aangenomen. 
De raad draagt het presidium op 

 bij de partners binnen BAR-verband de wenselijkheid vanuit Albrandswaard van een fusie 
tussen de rekenkamercommissies kenbaar te maken; 

 onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop een dergelijke fusie zou kunnen worden 
bewerkstelligt, dit in samenwerking met de presidia van Barendrecht en Ridderkerk; 

 de uitkomsten van dit onderzoek voor het einde van dit kalenderjaar aan de raad voor te 
leggen.  

 
Motie VI: 
Unaniem voor, de motie is aangenomen.  
De raad draagt het college op  

 zo spoedig mogelijk te starten met een ‘Brede kaderdiscussie Welzijnsbeleid’; 
 deze discussie te voeren teneinde een algehele herijking van het Welzijnsbeleid te 

bewerkstelligen, uitgaande van het principe: ‘niet kijken naar wat ís, maar wat nódig is’; 
 bij deze discussie het volledige terrein van het welzijnsbeleid te betrekken; 
 als uitgangspunt daarbij geldt dat op de kwaliteit van het minimabeleid, de WWB en de 

WMO niet mag worden ingeboet; 
 hierover overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) alle belanghebbende 

organisaties, met als uitgangspunt ‘organisatie volgt inhoud’; 
 hiervoor overleg te voeren met belanghebbenden in de Albrandswaardse samenleving; 
 hierover overleg te voeren met de gemeenteraad; 
 hierover en over de uitvoering van beleid nadrukkelijk verbanden te zoeken binnen de 

BAR-samenwerking; 
 bij deze discussie eveneens te betrekken de in de Voorjaarsnota aangegeven meerjarige 

bezuinigingen; 
 de resultaten van deze herijking zo mogelijk nog in begroting 2012 te verwerken, doch 

uiterlijk in de Voorjaarsnota voor de begroting 2013.  
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Motie VII: 
Voor: EVA (excl. Mw Van der Heide), PvdA, CDA, CU/SGP 
Tegen: Mw. Van der Heide (EVA), VVD  
Motie is aangenomen 
De raad draagt het college op 

 de subsidie voor het uitvoerende vluchtelingenwerk te handhaven; 
 voor de component huisvesting te onderzoeken of dit op een andere goedkopere manier 

kan worden geregeld.  
 
Motie VIII: 
Voor: EVA, PvdA, CDA, CU/SGP 
Tegen: NAP, VVD 
Motie is aangenomen. 

 De raad verzoekt het college 

 met de sportstichting en sportverenigingen tot een beleidskader te komen om efficiënter 
en effectiever met geld en middelen om te gaan. Clustering en fusies van verenigingen is 

hierbij uitgangspunt; 
 de gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2012 over de eerste stand van 

zaken te informeren en de financiële herijking daarvan in de voorjaarsnota voor de 

begroting 2013 te verwerken; 
 de waarderingssubsidie aan sportverenigingen voor het stimuleren van jeugd en 

jongeren, 55 plussers en minder validen om te gaan sporten, in stand te houden.  

 

8.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.52 uur. 

 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
21 juni 2011. 

 

De griffier, De voorzitter, 
 

 

 

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


