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Besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 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) 
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. 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) 
J.A. Spierings (CDA) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering in de openbaarheid. 
Agendavaststelling:  
VVD: Programmabegroting 2012 NRIJ van de lijst van hamerstukken af en verhuizen naar 
reguliere agenda als bespreekstuk. 
 

2. Spreekrecht publiek 
Geen insprekers. 

 
3. Vragenhalfuur 

 NAP over SVHW, beantwoording door wethouder Euser. Toezegging: antwoord op schrift. 
Zal SVHW vragen of zij coulance kunnen betrachten richting mensen die te laat een 
bezwaarschrift indienen en dat zij dit op hun site zullen communiceren richting burgers. 

 EVA over Centrumontwikkeling Rhoon, beantwoording door wethouder Van Praag. 
 VVD over inrichting Louwerensplein / parkeerplaatsen Rhoon, beantwoording door 

wethouder Van Praag. 
 

4. Vaststelling verslagen 
Besluitenlijst 11 april 2011 conform vastgesteld. 

 
5. Ingekomen stukken raad 

Deze stukken worden conform voorstel vastgesteld. 
 

6. Herbenoeming burgemeester 
De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Goedknegt, deelt mee dat de raad heeft 
besloten tot het aanbevelen van de burgemeester voor een herbenoeming van zes jaar, aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij tussenkomst van de 
Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. 
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Schorsing 20.34 - 20.38 uur om de burgemeester te feliciteren met de positieve aanbeveling 
 

7. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 

NAP: tav SVHW: fijn dat het goedkoper kan, maar wel dienstverlening hoog in ere houden. 
 

8. Hamerstukken: 
De raad besluit unaniem:  
-  deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 

2011- 2014 en deze gemeenschappelijke regeling vast te stellen; 
- tot het intrekken van de Afstemmingverordening WWB, IOAW en IOAZ, zoals vastgesteld 

op 11 april 2011 en vast te stellen de Afstemmingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW, 
IOAZ 2011 Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard; 

- vast te stellen de gedragscode voor politieke ambtsdragers 2010; 
- in te stemmen met de concept-begroting 2012 van het Samenwerkingsverband 

Vastgoedinformatie en Waardebepaling en het SVHW hiervan in kennis te stellen; 
- in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 en begroting 2012 van de DCMR 

Milieudienst Rijnmond; 
- de ontwerp-programmabegroting van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde ter 

kennisgeving aan te nemen; 
- de rapportage grondexploitatie Voormalig terrein Don Boscoschool (versie 23 maart) met 

bijbehorend positief resultaat per 31-12-2011 (eindwaarde) van € 310.000 vast te stellen  
en met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten 
aanzien van deze rapportage; 

-  de rapportage grondexploitatie Centrumontwikkeling Poortugaal (versie 24 maart) met 
bijbehorend resultaat vast te stellen, de voorziening voor Centrumontwikkeling Poortugaal 
op te hogen met € 26.705, waar de huidige begroting al rekening mee heeft gehouden en 
met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan 
voornoemde rapportage; 

- de rapportage grondexploitatie Overhoeken 3 (versie 23 maart) met bijbehorend resultaat 
vast te stellen en met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op 
te leggen ten aanzien van deze rapportage;  

-  te benoemen als duo-raadslid voor de fractie van het CDA, de heer G. Schuitemaker; 
 

Schorsing 20.38 - 20.41 uur om nieuw duo-raadslid de heer Gerard Schuitemaker te feliciteren 
met zijn benoeming. 

 
9.  Begroting 2012 Stadsregio 

Stemverklaring: 
NAP: Vindt het onverstandig om zaken af te spreken met de Stadsregio, waar je het eigenlijk 
niet mee eens bent, in de vooronderstelling dat deze zaken er toch niet van zullen komen. 
Spreek het dan niet af. NAP hoopt maar dat deze vooronderstelling uit zal komen.  
 
De raad besluit unaniem: 
In te stemmen met de concept-reactie op de begroting 2012 van de Stadsregio (97642). 

 
10. Begroting 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Amendement a. VVD: 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 30 mei 2011 overwegende dat: 
- de voorliggende begroting VRR allen het jaar 2012 betreft; 
- de Veiligheidsregio middenin een ombuigingsoperatie zit naar aanleiding van de eerder 
opgelegde “taakstelling 2010” van 5%; 
- de Veiligheidsregio Rijnmond duidelijk aangeeft met een tweede taakstelling van 3% in 2012 
(oplopend tot 5% in 2014) het veiligheidsniveau niet te kunnen waarborgen: 
- onze inwoners aangeven als eerste van de overheid te verwachten dat een veilige 
leefomgeving wordt geboden; 
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Besluit: 
Het voorliggende Raadsbesluit tekstueel als volgt te wijzigen: 
- Stemt in met de begroting VRR 2012 en laat de nieuw opgelegde taakstelling vooralsnog 
achterwege. 
- Verzoekt het bestuur van de VRR om voor eind 2011 een kosten-batenanalyse van het 
veiligheidsniveau uit te voeren en middels een onderbouwing duidelijkheid te geven over de 
gevolgen van een eventuele taakstelling voor de jaren 2013 e.v., voor het veiligheidsniveau in 
de regio en onze gemeente in het bijzonder.  
 
Toezegging burgemeester Bergmann: de evaluatie over de Siv's gaat tkn aan de raad. Na de 
zomer staat een bijeenkomst gepland bij de brandweer waarbij dit onderwerp ook nader 
besproken kan worden. 
 
Stemverklaring: 
NAP: steunt het duidelijke amendement. 
PVdA: steunt amendement omdat het duidelijker is dan raadsvoorstel, waarbij heel zwaar 
weegt het verzoek richting het DB. 
CU: waardeert de positieve insteek van het college, steunt het amendement vanwege de 
duidelijkheid. 
CDA: is ook blij met verduidelijking en steunt amendement. 
EVA: ondersteunt eveneens het amendement, en vindt het van groot belang dat de VRR 
onder druk blijft staan om het veiligheidsniveau te handhaven. 
 
De raad stemt unaniem in met amendement. 
Daarmee is het amendement aangenomen.  
 
Stemverhouding: de raad stemt unaniem voor dit besluit.  
. 
 

11. ProgrammaBegroting NRIJ 
Toezegging wethouder Van Ginkel: waarom nieuwe gebieden worden uitgezonderd van de 
taakstelling van 5%, vraagt de wethouder na in de vergadering van 17 juni. Dit wordt vóór de 
zomer teruggekoppeld naar de raad.  
Toezegging wethouder Van Ginkel: als er begrotingswijzigingen aankomen, dan koppelt de 
wethouder dit terug naar de raad.  
Toezegging wethouder Van Ginkel: een netto-bezuiniging van 5% wordt doorgerekend en 
voor de zomer aan de raad toegezonden. 
Toezegging wethouder Van Ginkel: neemt het onderwerp van de nieuwe plannen voor het 
terrein van het Jongerencentrum mee naar de vergadering van het AB.  
 
De raad besluit unaniem: 
De ontwerp-programmabegroting van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde ter 
kennisgeving aan te nemen.   
  
 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.51 uur. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
27 juni 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

 


