
 

Besluitenlijst raadsvergadering 11 april 2011 
 
Aanwezig:  
J. Gardeitchik (EVA) 
R. Littel (EVA) 
A. Kweekel (EVA) 
B. Prinsen (EVA) 
H. de Bruin (EVA) 
L. Goudriaan (EVA) 
A. van der Heide (EVA) 
M. Goedknegt (VVD)  
R. Moret (VVD) 
V. Spruit (VVD) 
R. van Meijbeek (VVD) 
A. Nootenboom (VVD) 

H. van der Graaff (PvdA) 
H. Duurkoop (PvdA) 
P. Rooimans (PvdA) 
S. Hek (CDA) 
H. Spierings (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP)  
J. de Leeuwe (NAP)  
H.M. Bergmann (voorzitter)  
R. van der Tempel (griffier)  
 
Wethouders B. Euser, M. Rombout, R. van 
Praag, M. van Ginkel 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 
Agendavaststelling:  
Voorafgaand aan agendapunt 10 Kredietvotatie t.b.v. uitwerking scenario Verkoop CAI 
Albrandswaard vindt een besloten deel van 15 minuten plaats, waarbij de 
begeleidingscommissie CAI de raad informeert over de risicoanalyse.   
 

2. Spreekrecht publiek 
Mw. Kweekel spreekt in namens de bewoners van ’t Loo, over een door haar geplaatste 
trampoline op een speelveldje van de gemeente, die daar niet mag blijven staan van de 
gemeente. Wethouder Van Ginkel zegt toe dinsdag 12 april contact op te nemen met 
mevrouw om de juridische regels aan te geven, dit met de bewoners kort te sluiten en de raad 
hierover te informeren.  

 
3. Vragenhalfuur 

 Vraag van EVA over het uitblijven van de kapverordening, met beantwoording door 
wethouder Van Ginkel. De wethouder zegt toe met een memo richting de raad te 
zullen komen, waarin verschillende manieren om tot een kapverordening te komen 
zullen worden opgenomen. Het is vervolgens aan de raad om te beslissen of de 
huidige lijn (eerst monumentale bomenlijst tot stand brengen en daar de 
kapverordening in opnemen) wordt gehandhaafd, of dat er een ander proces gevolgd 
moet worden.  

 Vraag van EVA over de gifstort in Rhoon, met beantwoording door wethouder Van 
Ginkel. De wethouder zegt toe de eenmalige monitoring in het proces naar voren te 
halen en op korte termijn te zullen starten.  

 
4. Vaststelling verslagen 

Verslag 14 maart 2011: vastgesteld. 
 

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

 
6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 



 

De heer Littel (EVA) legt een verklaring af bij het hamerstuk ‘digitalisering raad’:  
Hij is zeer verheugd over de digitalisering van de raad en de besparingen die daarmee 
gepaard gaan. Er zijn ook kosten aan verbonden, en daar heeft de heer Littel moeite mee. Hij 
wil dan ook zijn eigen ipad gaan gebruiken voor het raadswerk.  
 

7. Hamerstukken: 
- Digitalisering raad 

De raad besluit unaniem: 
1. het digitale proces leidend te laten zijn; 
2. opdracht te verstrekken aan de griffie om de digitalisering verder uit te werken 

binnen vrijgemaakt budget; 
3. een pilot te starten met papierloos vergaderen (hardware in combinatie met 

raadsinformatiesysteem); 
4. dit proces te zien als opbouwsysteem, waarbij het raadsinformatiesysteem van 

archief uitgebouwd zal worden naar een totale site als communicatie-instrument 
tussen raad en burger;  

5. (uiteindelijk alle) raadsleden, 2 duo’s per fractie, griffie en voorzitter in staat stellen 
papierloos te vergaderen met hardware;  

6. de digitalisering van de raad te beschouwen als groepsproces, zonder individuele 
uitzonderingen, daarbij ruimte latend – waar mogelijk – voor individuele aandacht 
en maatwerk.  

- Vaststellen afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 
De raad besluit unaniem: 
Vast te stellen de Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ, gemeente 
Albrandswaard. 

- Vaststelling 19e wijziging Gemeenschappelijke regeling DCMR 
De raad besluit unaniem: 
In te stemmen met de tekst van de 19e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, zoals 
weergegeven in de bijlage bij het besluit (94132).  

- Bibobbeleid 
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met het geformuleerde Bibobbeleid (94044), en dit beleid per 1 mei 

2011 in te laten gaan; 
2. De tarieventabel van de verordening op de heffing en invordering van leges 2011 

te wijzigen als volgt: 
a. de leges voor het uitvoeren van een Bibobtoets bij drank- en 

horecavergunning, de exploitatievergunning, de vergunning 
speelautomatenhal en de vergunning voor een seksinrichting bedragen € 
100; 

b. de leges voor het aanvragen van een advies bij Landelijk Bureau Bibob 
bedragen € 500 voor alle vergunningen die onder het Bibobbeleid vallen.  

3. Het beleid in mei 2012 te evalueren.  
 

8. Debat op verzoek van alle fracties over de Toekomstvisie 
De raad geeft aan een regierol te willen vervullen en wil daarom graag een eigen ‘position 
paper’ opstellen en de meerderheid geeft aan het proces te willen begeleiden via het 
presidium.  
Toezegging wethouder Euser: informeert de raad de komende week over welk bedrag gaat 
naar de inhuur van derden voor dit traject.  



 

 
Stemverhouding:  
Voor: EVA (7), CU/SGP(1), CDA (2), PvdA(3), VVD (5) 
Tegen: NAP (1) 
 
De raad besluit  

- het projectplan en communicatieplan Toekomstvisie vast te stellen; 
- het ‘position paper’ als dynamisch werkdocument vast te stellen voor het 

vervolgproces van ‘agendasetting’; 
- het restant van het budget structuurvisie 2010 over te hevelen naar 2011; 
- bij de 2e tussenrapportage 2011 te beslissen over de overheveling van het restant 

van het budget structuurvisie 2011 naar 2012.  
 

9. Debat op verzoek van alle fracties over de Nota Verbonden Partijen 
Amendement PvdA (a): 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 11 april 2011,  

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 1 februari 2011 ‘Nota Verbonden Partijen 2011-

2015” (besluitnummer 92695),  

Besluit: 

Het concept-besluit als volgt te wijzigen:  

 De nota Verbonden Partijen 2011-2015 (92695), met inbegrip van de volgende wijzigingen, vast te stellen: 

- Schrappen: onderaan op pagina 15, doorlopen naar pagina 16, van de Nota Verbonden Partijen 

2011-2015 de tekst: “Dit betekent dat bij de verbonden partijen waarbij de gemeente Albrandswaard is 

aangesloten… meer materiedeskundigheid bestaat vanuit zijn optreden als klant”.  

- Schrappen: pagina 18 bovenaan, de zin “De genoemde indexeringsbrief… en de Stadsregio”.  

- Toevoegen: op pagina 18 bovenaan, na.. “De genoemde indexeringsbrief wordt, nadat deze ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd, gezonden aan de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond, de DCMR, het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, de OGZRR, Hals en de Stadsregio 

Rotterdam,  

En gaat over tot de orde van de dag,  

Fractie PvdA Albrandswaard, H.J. van der Graaff, P. Rooimans, H. Duurkoop 

 
Schorsing 20.54 – 21.05 uur  
Het college omarmt het amendement.  
Stemverhouding amendement:  
Voor: CDA (2), PvdA (3), VVD (5), EVA (7), NAP (1) 
Tegen: CU/SGP (1) 
Daarmee is het amendement aangenomen.  
 
Stemverhouding: de raad stemt unaniem voor dit besluit 
 
De raad besluit 

- de Nota verbonden partijen 2011-2015 (92695) vast te stellen.  
 

10. Debat op verzoek van alle fracties over Kredietvotatie t.b.v. uitwerking scenario 
Verkoop CAI Albrandswaard 

 
Er wordt gedurende 15 minuten besloten vergaderd in de Atriumzaal. Daarna overleggen 
verschillende fracties nog met elkaar.  
21.24 – 22.05 uur 



 

 
Schorsing: 22.27 – 22.50 uur 
Toezegging wethouder Euser: de uitgaven in het verkoopproces tot nu toe worden schriftelijk 
ter beschikking gesteld aan de raad.  
Verder wordt er informatie verstrekt over wat de andere scenario’s zouden hebben gekost en 
informatie over wat er gebeurt als dit verkoopproces niet doorgaat.  
 
Stemverklaring: 
PvdA: Het standpunt van de PvdA dat er goedkopere en voor burgers betere opties zijn dan 
verkoop van de CAI wordt met dit voorstel bevestigd. De PvdA wil hiervoor geen 
verantwoordelijkheid dragen en zal dus tegen stemmen.  
VVD: Geen argumenten gehoord om voor te stemmen. Alle kosten zullen via de vermindering 
op de opbrengst op de inwoners afgewenteld worden. Dit kan de VVD niet verkopen.  
EVA: gaat schoorvoetend akkoord met het raadsvoorstel, maar het moet wel bij deze vier ton 
blijven.  
NAP: gaat akkoord met het voorstel omdat dit de kiezers beloofd is en omdat deze fractie 
verkoop belangrijk vindt.  
CDA: is voor verkoop en zal van daaruit voor het raadsvoorstel steunen.  
 
Schorsing: 00.05 – 00.15 uur 
 
Hoofdelijke stemming: 
13. R. Moret    tegen   
14. A. Nootenboom   tegen 
15. A.H.G. Prinssen   voor 
16. P.B. Rooimans   tegen 
17. J.A. Spierings   voor 
18. V.H. Spruit-Remijn   tegen 
19. J. van Wolfswinkel   tegen  
01. J.C. de Bruijn   voor 
02. H.J. Duurkoop   tegen 
03. J. Gardeitchik   voor 
04. M.C.C. Goedknegt   tegen 
05. L.H. Goudriaan   voor 
06. H.J. van der Graaff   tegen 
07. A.M. van der Heide-Lagerwerf  voor 
08. S.E.M. Hek    voor 
09. A.A. Kweekel   voor  
10.J.E. de Leeuwe   voor 
11. R.C. Littel    voor 
12. R.F.A.C.M. van Meijbeek  tegen  
Met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen, besluit de raad conform het raadsvoorstel.  
 
De raad besluit: 
a. € 400.000 ter beschikking te stellen voor:  

- het uitvoeren van boekenonderzoek voor de CAI; 
- het uitwerken van de aanbevelingen uit het boekenonderzoek, de notariële 

verwerking en registratie van het bestaande eigendomsrecht van het CAI-netwerk 
in de openbare registers; 



 

- de externe ondersteuning en begeleiding van het verkoopproces van het CAI-
netwerk; 

 
b. het krediet van € 400.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en deze 

uiteindelijk te verrekenen met de te verwachten verkoopopbrengst van de CAI.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.20 uur. 


