
Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 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.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 

 
Afwezig: - 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.06 uur de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld met de 
aanpassing dat de vaststelling van het verslag van het besloten deel van de raadsvergadering 

wordt verplaatst naar een besloten agendapunt 11a. 

  
2. Spreekrecht  

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 

3. Het vragenhalfuur 
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur gesteld.  
 

4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2011, verslag besloten 

raadsvergadering 26 september 2011  
De besluitenlijst van 26 september 2011 wordt conform vastgesteld, met de aanpassing dat bij 
punt 10 de stemverklaring van de EVA-fractie moet worden toegevoegd en het onderwerp van 

agendapunt 8 te verduidelijken. Verder moet het zijn de besluitenlijst van 26 september, niet van 
21 juni 2011.  

 1/6 



Het verslag van het besloten deel van 26 september 2011 verhuist naar agendapunt 11a. 
 

5. Ingekomen stukken raad 
Deze stukken worden conform voorstel vastgesteld.  

 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
Stemverklaring NAP: bij agendapunt b van de hamerstukken pleit de NAP voor een groene en 
authentieke invulling met zoveel mogelijk bomen.  

 

7. Hamerstukken 
De raad besluit:  

a. gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 99332, 12 
juli 2011,  

I. de 13e wijziging van de bouwverordening vast te stellen (99403), met inbegrip van 

het reglement van orde voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als bijlage 9; 
II. twee nieuwe leden, mevrouw ir. C.M. de Kovel en de heer ir. C.M. Cornips, te 

benoemen in de commissie ruimtelijke kwaliteit. 

b. gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 103689, 
13 september 2011 (Invulling laatste fase centrumontwikkeling Poortugaal), 

1. in te stemmen met de ruimtelijke kaders van het project; 

2. het stedenbouwkundig plan van beide deelgebieden vast te stellen; 
3. het stedenbouwkundig plan en de nota als uitgangspunt te nemen voor het 

opstarten van een bestemmingsplanprocedure.  

c. gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 104856, 
27 september 2011, geen zienswijze kenbaar te maken over de 2e begrotingswijziging 2011 
en de Financiële Verordening VRR. 

d. de begroting 2012 van de OMMIJ voor kennisgeving aan te nemen (105586) 
e. gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 103724, 

27 september 2011, geen zienswijze naar voren te brengen aan OLIVER ten aanzien van de 

conceptbegroting VAVO schooljaar 2011-2012.  
 

8. Voorbereidingskrediet polder Albrandswaard 
Stemverklaring VVD: fractie zal voor stemmen, met de nodige bedenkingen. De VVD hoopt dat de 
wethouder de risico’s juist inschat en hoopt op een goede afloop.  
 

Stemming over concept raadsbesluit: 
Voor: unaniem 
Het voorstel is daarmee aangenomen.  

 
De raad besluit conform voorstel (nr.100775): 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor het opstellen van een 

Landschapsontwikkelingsplan, zoals beschreven in het projectplan en communicatieplan 
(bijlage 3 en 4). Daarvan € 100.000 te dekken door de verstrekte subsidie van LNV en het 
restant van € 100.000 toe te rekenen aan de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen 

grond (NIEGG) in de polder Albrandswaard.  
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2. Aanvullend garant te staan voor € 42.314 voor het doorlopen van een 
bestemmingsplanprocedure als vervolg op het Landschapsontwikkelingsplan, conform de 

subsidievoorwaarden van het ministerie van LNV (bijlage 5 en 6) en deze toe te rekenen aan 
de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen grond in de polder Albrandswaard.  

  

9. Aankoop BBL-gronden polder Albrandswaard 
Stemming over het concept-raadsbesluit:  
Voor: EVA (7), VVD (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1)  

Tegen: NAP (1) 
Het voorstel is daarmee aangenomen.  
 

De raad besluit conform voorstel (kenmerk 104492):  
Het perceel Poortugaal sectie C nr 12 groot 2.02.90 ha (bijlage 7) voor een bedrag van € 121.740 
aan te kopen. De rentelasten ad € 4.253 per jaar deels te dekken door de pachtopbrengsten (€ 

1.420) en het restant toe te rekenen aan de boekwaarde van de grond (NIEGG) in de polder 
Albrandswaard.  

 

10. Notitie arbeidsmarktbeleid/WWB beleidsplan 
De fractie PvdA dient twee amendementen in (zie bijlagen): 
a. het concept-besluit aan te passen door de tekst toe te voegen ‘…, met in achtneming van 

het schrappen van de volgende tekst op pagina 13 van de beleidsnotitie: De tweede 
verandering is (…) klantmanagers naar Oud-Beijerland.’ 

b.  het concept-besluit te wijzen door de tekst toe te voegen ‘… met in achtneming van het 

schrappen van de volgende tekst op pagina 13 van de beleidsnotitie: Een beweging die 
(…) en betaalbare kinderopvang.’ 

 

Schorsing van circa 21.05 tot 21.15 uur 
 
Stemming over amendement a:  

Voor: PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1), NAP (1), EVA (7) 
Tegen: VVD (5) 
Het amendement is hiermee aangenomen.  

 
Stemming over amendement b:  
Voor: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), NAP (1), CU/SGP (1) 

Tegen: VVD (5) 
Het amendement is hiermee aangenomen.  
 

Stemming over het concept-raadsbesluit (kenmerk 103043): 
Voor: unaniem 
Daarmee is het voorstel aangenomen.  

 
De raad besluit, met in achtneming van de aangenomen amendementen (kenmerk 103043): 
Vast te stellen de beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014, met 

in achtneming van het schrappen van de volgende tekst op pagina 13 van de beleidsnotitie “De 
tweede verandering (…) klantmanagers naar Oud-Beijerland.”, en met in achtneming van het 
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schrappen van de volgende tekst op pagina 13 van de beleidsnotitie “Een beweging die (…) en 
betaalbare kinderopvang.”.  

 

11. Opdracht Accountant 2011-2013 
Stemming over het concept-raadsbesluit: 

Voor: unaniem 
Daarmee is het voorstel aangenomen.  
 

De raad besluit conform voorstel (kenmerk 105803): 
De opdracht voor de controle van de jaarrekening en de afzonderlijke specifieke 
subsidieverantwoordingen voor de jaren 2011 – 2013 te verstrekken aan Deloitte.  

 
Evaluatie van de accountant zal over twee jaar plaatsvinden (termijnagenda raad). 
 

Schorsing van 21.40 tot 22.25 uur.  
 

11a. Geheimhouding CAI 
 Dit punt wordt in een besloten gedeelte behandeld.  
 

De openbare vergadering wordt om 22.25 uur heropend.  

 

12. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 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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