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Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2011 
 
Aanwezig:  
J. Gardeitchik (EVA) 
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) (vanaf agendapunt 10, 22.45 uur) 
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.C. de Bruijn (EVA) (tot 22.45 uur) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.01 uur de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

 
2. Spreekrecht  

- Wim van der Hout, namens de KNHS, bij agendapunt 9, invulling Binnenland; 
- Irene Lakeman, namens de Speeltuinvereniging Portland, bij agendapunt 8, Speeltuin Portland. 
 

3. Het vragenhalfuur 
Vraag van de VVD-fractie over cameratoezicht in de openbare ruimte in het nieuwe centrum van 
Rhoon (dhr. Goedknegt); beantwoording door burgemeester Bergmann. De raad wordt 
geïnformeerd over het ingezette traject tot het verkrijgen van een veiligheidskeurmerk. 
Cameratoezicht kan daaruit voortvloeien.  
 

4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2011  
De besluitenlijst van 30 mei 2011 wordt conform concept vastgesteld.  
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5. Ingekomen stukken raad 
Deze stukken worden conform voorstel vastgesteld.  
Mw. Hek (CDA) en dhr. Goedknegt (VVD) verzoeken het college de brieven over het onderwerp 
BBL-gronden nadrukkelijk mee te nemen in het herschrijven van het raadsvoorstel rond dit 
onderwerp.  
 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 
Stemverklaringen van de volgende fracties:  
EVA, ten aanzien van agendapunt Klepperwei:  
Roept het college op draagvlak voor locatie verder van het centrum aandacht te geven. 
VVD, ten aanzien van agendapunt Klepperwei:  
Stemt nog niet in met deze locatie, gebrek aan inzicht mogelijke kosten. Wil het wel uitwerken, 
maar wil zo snel mogelijk onderwerp terugzien in de raad.  
 

7. Hamerstukken 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 97752): 

De Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 vast te stellen.  
b. De raad besluit conform voorstel (nr. 94806): 

De Verordening BRP vast te stellen.  
c. De raad besluit conform voorstel (nr. 95330) tot: 

Wijziging van de APV in verband met invoering Wabo 
d. De raad besluit conform voorstel (nr. 98812): 

- Kennis te nemen van de ‘Quick scan locatiekeuze woonzorgcentrum Klepperwei’. 
- In afwijking van het raadsbesluit van 27 september 2010 de nieuwbouw voor 

woonzorgcentrum Klepperwei op de alternatieve locatie Essendael nader uit te werken.  
- Met toepassing van artikel 25 van de gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen 

ten aanzien van de ‘Quick scan locatiekeuze woonzorgcentrum Klepperwei’ (versie 11 
mei 2011).  

 
8. Speeltuin Portland 

Schorsing 21.11 – 21.37 uur 
 
De fractie EVA dient een amendement (a) in op het voorgestelde besluit. 
 
Stemverklaringen  
NAP: 
Hoopt dat er zo snel mogelijk een speelplek komt in Portland. Steunt het amendement in de hoop 
dat het dan zo spoedig mogelijk tot stand komt.  
 
CU/SGP: 
Steunt amendement omdat de speeltuinvereniging de kans moet krijgen mee te denken en te 
participeren en verantwoordelijkheid moet kunnen nemen voor de ontwikkeling in Portland. 
 
VVD: 
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Speeltuinvereniging kan helpen bij het bevorderen sociale cohesie, maar kan zich er niet vinden in 
het bedrag van € 150.000 daar op dit moment aan te besteden. 
Het huidige voorstel draagt niet bij aan die sociale cohesie, onder meer door de keuze van de 
locatie die nu wordt voorgestaan en doordat aan de voorwaarden waaronder de € 150.000 is 
vrijgemaakt niet is voldaan.  
 
Stemming over amendement a:  
Voor: CU/SGP (1), NAP (1), EVA (6), CDA (2), PvdA (3) 
Tegen: VVD (5) 
Het amendement is overgenomen door de raad. 
 
Stemming over concept raadsbesluit: 
Voor: CU/SGP (1), NAP(1), EVA (6), CDA (2), PvdA (3) 
Tegen: VVD (5) 
 
De raad besluit (nr. 98061): 

1. Zo spoedig mogelijk met de speeltuinvereniging in overleg te treden om de bereidheid te 
onderzoeken om de plannen van de OMMIJ en die van de speeltuinvereniging 
gezamenlijk te ontwikkelen; 

2. Met hetzelfde doel als in beslispunt 1, zo spoedig mogelijk met de OMMIJ in overleg te 
treden; 

3. Het geoormerkte budget van € 150.000 te blijven reserveren voor de ontwikkeling van 
een speelvoorziening in Portland.  

 
9. Invulling Binnenland 

Mondeling amendement VVD (b) om beslispunt 8 te schrappen. 
 
Mondeling amendement NAP (c) om in beslispunt 4 te schrappen ‘, in combinatie met de 
vestigingsplaats voor een hotel, congrescentrum en/of horecavoorziening’.  
 
Wethouder Van Ginkel verzoekt de heer Warnaar in deze vergadering om de geheime stukken 
over dit onderwerp te verwijderen van zijn site. 
 
Stemming over amendementen:  
Amendement (b) fractie VVD: 
Voor: VVD (5) 
Tegen: NAP (1), EVA (6), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Het amendement is daarmee verworpen.  
 
Amendement (c) fractie NAP: 
Voor: NAP (1) 
Tegen: EVA (6), VVD (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Het amendement is daarmee verworpen.  
 
Stemverklaring VVD: 
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Neemt niet deel aan de stemming, omdat zij hechten aan het amendement over de 
geheimhouding, dat verworpen is.  
 
Stemming over het besluit: 
Voor: EVA (6), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1)  
Tegen: - 
 
De raad besluit conform voorstel (nr. 98324):  
1. De rand van Binnenland aan te wijzen als klimaatbufferzone in relatie tot het landschapspark; 
2. In te stemmen met de visie om de zuidelijke oeverstrook van de Koedoodzone bij de 

klimaatbuffer te betrekken; 
3. Kennis te nemen van de intentieverklaring van ARK Natuurontwikkeling; 
4. De kern van Binnenland aan te wijzen als vestigingsplaats voor een pensionstalling, manege 

met bijbehorende voorziening, in combinatie met de vestigingplaats voor een hotel, 
congrescentrum en/of horecavoorziening; 

5. In te stemmen met de ruimtelijke kaders van het project Binnenland door het voorlopig 
ontwerp stedenbouw vast te stellen; 

6. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen gegadigden te benaderen; 
7. De rapportage grondexploitatie Binnenland (versie 2 mei 2011) met een sluitend resultaat 

vast te stellen en de bijbehorende kredieten (conform grondexploitatie) te voteren; 
8. Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien 

van de rapportage grondexploitatie Binnenland (versie 2 mei 2011) en het financieel scenario-
overzicht; 

9. Binnenland niet meer in aanmerking te laten komen voor vestigingsplaats van een 
jongerencentrum.  

 
10. Bestemmingsplan Groene Kruisweg – Metrobaan 

De NAP legt uit waarom zij het als bespreekpunt hebben laten agenderen en geeft aan dat de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein te weinig ‘groen’ is.  
Stemming over het besluit: 
Voor: EVA (6), VVD (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 
 
De raad besluit conform voorstel (nr. 97808): 

I. De schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
II. De ingediende zienswijzen deels ongegrond en deel gegrond te verklaren, zoals 

aangegeven in de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen “nota zienswijzen”; 
III. Vast te stellen het bestemmingsplan “Groene Kruisweg-metrobaan” waarbij het 

plan, ten opzichte van het ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan gewijzigd 
wordt vastgesteld; 

IV. (Een kennisgeving van) dit besluit wordt toegezonden aan: 
- de indieners van e zienswijzen; 
- de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en de Provincie Zuid-Holland. 

 
11. Centrumontwikkeling Rhoon: kredietvotering 
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De fractie NAP dient een motie (I) en roept het college op om bij alle uitvoeringsprojecten een 
goede kosten/baten-analyse te maken en geld op een zo zuinig mogelijke manier te investeren.  
De fractie NAP trekt deze motie, de overige fracties gehoord hebbende, in.  
 
Stemming over het besluit: 
Voor: unaniem 
Tegen: - 
 

12. Sluiting openbaar deel 
Om 23.05 uur 
 

Besloten deel 
 

13. Verkoop CAI 
 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
26 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

 


