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Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 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)  
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:  

A.A. Kweekel (EVA) 
 

Voor aanvang spreekt de voorzitter een in memoriam uit over de heer De Monchy, vooraanstaand burger 

van de gemeente en overleden op 83-jarige leeftijd.  
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

  

2. Spreekrecht  
De heer Bos spreekt in over agendapunt 9. 

 

3. Het vragenhalfuur 

 Vraag van de EVA-fractie over de buurtbus; beantwoording door wethouder Van Ginkel; 

 Vraag van de EVA-fractie over Tbs-kliniek; beantwoording door burgemeester Bergmann; 

 Vraag van de NAP-fractie (mw. De Leeuwe) over de gemeentelijke banenmarkt en de LWA; 
beantwoording door wethouder Rombout; 

 Vraag van de VVD-fractie over Diginotar; beantwoording door wethouder Euser; 

 Vraag van de VVD-fractie over de zenderuitval en de slechte beeldkwaliteit van de TV 
Albrandswaard (mw. Spruit)); beantwoording door wethouder Euser. 
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4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 21 juni en 27 juni 2011  
De besluitenlijst van 21 juni en 27 juni wordt conform concept vastgesteld, met als aanvulling op 

het verslag van 21 juni, dat de moties van de VVD (pagina 3) gaan over het niet verhogen van de 

OZB en het niet terugbrengen van de BOA’s. Tevens staat er op pagina 3 dat het CDA een ‘ 
fractie’  indient, dit moet zijn een ‘ motie’.  

 

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

 
6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 

Geen.  

 

7. Hamerstukken 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 101612): 

het Jaarverslag en jaarrekening stichting OPO Albrandswaard vast te stellen.  

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 104322): 
 de aanbevelingen rekenkamercommissie-rapport uitvoering WMO-beleid mee te nemen in de 

 brede welzijnsdiscussie en de overige aanbevelingen over de uitvoering door het college voor 
 kennisgeving aan te nemen, omdat deze inmiddels achterhaald zijn of al opgepikt door het 

 college.  

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 104345) tot het aanwijzen van raadsleden ten behoeve van 
klachtenbehandeling.  

 

8. Herzien voorstel m.b.t. de aankoop van gronden van BBL 
 

Stemming over concept raadsbesluit: 

Voor: EVA (6), CU (1), CDA (2), PvdA (3) 

Tegen: NAP (1), VVD (5) 
Het voorstel is daarmee aangenomen.  

De raad besluit (nr.100775): 
 - In te stemmen met:  

 1. de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie A nummer 6304 

(groot 1.89.40 ha) en nummer 6365 (groot 1.25.72 ha) voor een totaalbedrag van € 189.072,- te 
betalen uit de algemene reserve; 

 2. het verstrekken van de opdracht aan het college de verkoopmogelijkheden nader uit te werken 

en de raad hierover te informeren; 

 3. het verstrekken van de opdracht aan het college de betrokkenen in kennis te stellen van 

bovengenoemde besluiten. 

 

9. Verplaatsen bedrijf Bos, herontwikkeling Rijsdijk 
Schorsing van 21.50 – 22.05 uur. 
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De fractie van de PvdA vraagt om een second opinion voor het einde van het jaar. De fracties 

CDA en EVA steunen dit voorstel. 

De fracties VVD, NAP en CU steunen dit voorstel niet en ook de heer Littel van EVA stemt tegen.  

 
Het college zal een second opinion laten uitvoeren, het raadsvoorstel wordt aangehouden.  

 

10. Visie Molendijk 
Stemverklaring PvdA-fractie: De raad moet besluiten over iets waarover hij niet gaat. De PvdA-

fractie wil eigenlijk niet tegenstemmen, want vertrouwt het college volledig. Maar de fractie zal 
deels tegenstemmen omdat de raad niet over dit voorstel gaat.  

 

Stemming over het concept-raadsbesluit): 
Voor: CU (1), CDA (2), PvdA (1, mw. Rooimans), VVD (5) 

Tegen: PvdA (2), NAP (1) 

Daarmee is het voorstel aangenomen.  

 
De raad besluit conform voorstel (nr. 99843):  

 De concept-visie Molendijk in deze fase van opinievorming voor kennisgeving aan te nemen en 

 vrij te geven voor inspraak. 
 

11. Notitie Schuldhulpverlening 
Stemverklaring EVA-fractie: De EVA-fractie is blij dat met deze notitie invulling wordt gegeven aan 

wettelijke verplichtingen. Dit document is uitstekend uitgangspunt hiervoor. Nadere invulling volgt 

ongetwijfeld spoedig.  
 

Stemming over het besluit: 

Voor: EVA (6), VVD (5), PvdA (3), CDA (2), CU (1)  

Tegen: NAP (1) 
Daarom is het voorstel aangenomen.  

 

De raad besluit conform voorstel (nr. 102913): 
  Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vast te stellen.  

 

12. Benoeming van de heer T.W. van der Knaap als raadslid voor de fractie EVA 
Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven: door de voorzitter worden aangewezen mw. Spruit 

(voorzitter), mw. Hek en mw. De Leeuwe.  
 

Bevindingen commissie onderzoek geloofsbrieven: de commissie adviseert de raad over te gaan 

tot toelating van de heer Van der Knaap tot de raad.  

  
 De raad besluit conform voorstel (102258) de heer T.W. van der Knaap toe te laten toe te laten 

als lid van de raad van de gemeente Albrandswaard. 

  

13. Hamerstuk 

c. De raad besluit conform voorstel (104082) de heren R.C. Littel en T.W.van der Knaap aan te 
wijzen als carrouselvoorzitter.  
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14. Gelegenheid tot afscheid nemen van het raadslid de heer A.H.G. Prinsen 

 
Er wordt afscheid genomen van de heer Prinsen en de heer Van der Knaap wordt beëdigd en welkom 
geheten in de gemeenteraad.  

 

15. Schorsing openbaar gedeelte 
 

16. BESLOTEN: vaststellen verslag besloten raadsvergadering 27 juni 2011 
 

       17. BESLOTEN: verkoopcontract CAI 

 
18. Heropening openbaar deel 

 

19. Sluiting van de vergadering 
01.30 uur. 

 

 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
31 oktober 2011. 

 

De griffier, De voorzitter, 
 

 

 

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


