
Besluitenlijst raadsvergadering 24 oktober 2011 
 

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

T.W. van der Knaap (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.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 

 

1. Opening 
De voorzitter opent om 18.35 uur de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

 
De heer Goedknegt feliciteert, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, de raadsvoorzitter met 
zijn herbenoeming als burgemeester van Albrandswaard.  

Schorsing van 18.36 – 18.38 uur.  
 

2. Spreekrecht  
De heer Happel, voorzitter van de SWA, spreekt in. 18.40 – 18.47 uur 
 

3. Ingekomen stukken raad 
Brief provincie over jaarrekening 2010 is voor kennisgeving aangenomen.  
 

4. 2de Tussenrapportage  
De toezegging dat het college de raad een overzicht van investeringen te leveren aan de raad 
blijft staan.  

 
De raad besluit unaniem: 

 1. de 2e Tussenrapportage 2011 vast te stellen; 
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 2. in te stemmen met de begrotingswijziging volgende uit de 2e Tussenrapportage 2011; 
 3. om: 

    a. de bij de 1e Tussenrapportage 2011 vastgestelde aanwending van de algemene reserve met € 
 32.517,- te verlagen; 

b. de budgettair neutrale programmaoverboekingen goed te keuren zoals opgenomen in de 2e 

Tussenrapportage 2011. 
 

5. Begroting 2012-2015 en 1e begrotingswijziging begroting 2012-2015   
 
1e termijn:  
 

Moties (zie bijlagen): 
I. EVA:   realisatie jubileumbos in de gemeente 
II. EVA:   Albrandswaard als regiegemeente 

III. VVD:   extra budget organisatieontwikkelingen 
IV. VVD:   onderhoud voor groen en verhardingen 
V. VVD:   voorzieningen voorrang geven op groenuitbreidingen 

VI. PvdA:  tweemaandelijkse rapportage voortgang ombuigingen 
VII. CDA:  voorkom fietsongevallen 
VIII. CU/SGP:  gezamenlijke bibliotheek met Carnisselande ontwikkelen  

 

Amendementen (zie bijlagen):  
a. VVD:  extra budget realiseren ombuigingen 

b. PvdA: toevoeging aan beslispunt 5 van het conceptbesluit van het college over de 1e 
begrotingswijziging 2012-2015, ten aanzien van de raadsvergoeding en het 
opleidingsbudget van de raad 

c. VVD: voorzieningen voorrang geven op groenuitbreidingen 
 

Schorsing van 20.30 – 21.10 uur 
 
Reactie van het college op de 1e termijn (algemene beschouwingen en moties / amendementen) 
 

 Schorsing 22.05 – 22.21 uur 
 
 2e Termijn: debat tussen de raadsfracties 

Motie II wordt bedoeld als dat er geen ‘onomkeerbare besluiten’ mogen worden genomen. De 
raad moet hierin worden meegenomen.  
 

Stemming amendementen: 
 
Amendement a: 

Voor: VVD (5), CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1),  
Amendement is verworpen 

 
Amendement b: 

 2 van 14 



De raad stemt unaniem voor. 
Amendement is aangenomen 

 
Amendement c: 
Voor: VVD (5), CU/SGP (1) 

Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1) 
Amendement is verworpen 

 

 Schorsing van 23.24 tot 23.35 uur 
 
 Stemverklaringen: 

NAP: wie instemt met deze begroting stemt in met de regiegemeente. Daar zal dan later nog een 
inhoudsloos besluit over worden genomen. Dan stem je dus in met het begin van de opheffing van 
onze gemeente.  

 
VVD: vele onderbouwingen van ombuigingsvoorstellen zijn flinterdun. Motie VI gaat, ook met 
uitleg, nog niet ver genoeg, dus VVD stemt tegen.  

 
CU/SGP: kan met de uitwerking zoals gegeven in de begroting niet leven, dus zal tegen de 
begroting stemmen.  

 
CDA: laat motie III voor wat deze is en kan wel instemmen met motie VI na de uitleg.  

 

  Raadsbesluit:  
De raad besluit met 12 stemmen voor (EVA (7), PvdA (3), CDA (2) en 7 stemmen tegen (CU/SGP 

 (1), NAP (1), VVD (5): 

1. de Programmabegroting 2012, inclusief de paragrafen, vast te stellen; 
2. de subsidieplafonds 2012 vast te stellen conform overzicht op pagina 4; 
3. kennis te nemen van de meerjarenraming 2013 tot en met het jaar 2015; 

4. het college te machtigen voor de jaarschijf 2012 binnen de kaders van deze 
 programmabegroting de inkomsten en uitgaven te realiseren inclusief de opgenomen 
 investeringen in de jaarschijf 2012; 

5. de eerste begrotingswijziging 2012-2015 vast te stellen en begroting 2012-2015 conform te 
 wijzigen met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

- in de tabel ‘Bedrijfsvoering’ schrappen punt 11 

- in de tabel ‘Bedrijfsvoering’ onder punt 9 het bedrag groot € 10.000,- wijzigen in € 5.000,-; 
6. de subsidieplafonds aan te passen conform de voorgesteld ombuigingen; 
7. het college te machtigen voor de jaarschijf 2012 binnen de kaders van deze eerste 

 begrotingswijziging de inkomsten en uitgaven te realiseren.  
 
Stemming over moties:  

 
Motie I 
Voor: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1), CU/SGP (1) 

Tegen: VVD (5) 
Motie I is aangenomen 
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Motie II (met mondelinge uitleg over de geest van de motie) 

Voor: EVA (7), VVD (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 
Motie II is aangenomen 

 
Motie III 
Voor: VVD (5), CU/SGP (1) 

Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1) 
Motie III is verworpen 
 

Motie IV 
Voor: VVD (5), NAP (1), CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2) 

Motie IV is verworpen 
 
Motie V is amendement c geworden 

 
Motie VI 
Voor: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1) 

Tegen: VVD (5), CU/SGP (1) 
Motie VI is aangenomen 
 

Motie VII 
Voor: EVA (7), NAP (1), PvdA (3), CDA (2) 
Tegen: VVD (5), CU/SGP (1) 

Motie VII is aangenomen 
 
Motie VIII 

Motie is ingetrokken 
 

6. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 23.45 uur 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
28 november 2011. 
 

De griffier, De voorzitter, 
 
 

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