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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en meldt dat de heer Van Meijbeek en Mevrouw Rooimans zijn 
verhinderd, de heren Goedknegt en Prinsen zullen later aanschuiven.  
 
Mevrouw Spruit wil een motie indienen om de wethouder te bewegen om haar belofte stand te doen om 
het financiële voorstel uit te werken voor de kruising Rivierweg/ Groene kruisweg. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het behandelen van de motie I als laatste 
agendapunt en stelt vervolgens de agenda vast. 

 
2. Spreekrecht voor het publiek 
 Er zijn geen insprekers.  
 
3. Het vragen ½ uur 

De voorzitter meldt dat er vragen zijn binnengekomen vanuit de fractie EVA en vanuit de VVD. Hij vraagt 
de fractie VVD om de vragen te stellen over Staatsbosbeheer.  
 
De heer Moret  
Door staatssecretaris Bleker is aangegeven dat Staatsbosbeheer ca. 15.000 ha grond gelegen buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur moet gaan verkopen. Het NRC heeft daarover op 18 november, aan de hand 
van een PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), een redactioneel commentaar geschreven. Op deze 
kaart lijkt binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard een deel aangegeven te zijn als “mogelijk te 
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verkopen natuur van Staatsbosbeheer”.  Het zou hier gaan om o.a. Bos Valckestein. De VVD heeft naar 
aanleiding van deze kaart de volgende vragen: 
 
1. Welke gronden binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard vallen onder het eigendom en/of 

beheer van Staatsbosbeheer? 
2. Welke van deze gronden maken géén deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur? 
3. Heeft het college contact gehad met de staatssecretaris of Staatsbosbeheer met betrekking tot de 

mogelijke verkoop van gronden binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard? Zo ja, wat is 
daarvan het resultaat? Zo nee, wanneer denkt de wethouder contact te gaan zoeken?  

4. Gesteld dat er gronden door Staatsbosbeheer verkocht gaan worden, welk risico heeft dat voor het 
voortbestaan van deze percelen natuur en bos? 

 
Mevrouw Van Ginkel zegt dat het kaartje wat verspreid is datgene illustreert wat zij aan gaat geven. Het 
kasteelbos en het plan gebied buitenland van Rhoon beneden de Essendijk met uitzondering van de 
golfbaan valt volgens haar onder de Ecologische hoofdstructuur. Bos Valckenstein maakt geen deel uit 
van de Ecologische hoofdstructuur. Zij heeft nog niet met de heer Bleker gesproken. Zij is voornemens om 
in januari met Staatbosbeheer in overleg te gaan. Ten aanzien van vraag 4 is het zo dat bij verkoop door 
Staatsbosbeheer de bestemming niet zal gaan wijzigen tenzij de raad daar zelf toe zo besluit. Het 
vigerende bestemmingsplan geeft nu volgens haar de bestemming bos aan.  
 
De heer Moret geeft aan dat zijn fractie verrast is met de stelling dat de bos Valckenstein geen deel 
uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur. Als er goed gelezen wordt is maakt het volgens zijn fractie 
wel degelijke deel ervan uit. Hij vraagt aan de wethouder wanneer zij contact gaat opnemen met 
Staatsbosbeheer.  
 
Mevrouw Van Ginkel antwoordt dat zij in januari 2011 contact op gaat nemen met Staatsbosbeheer. Zij 
denkt dat Staatsbosbeheer duidelijker dan de NRC kan aangeven welke gronden er onder hun hoede en 
Ecologische hoofdstructuur vallen.  
 
Mevrouw Spruit: volgens haar staat op de provincie kaart van Zuid-Holland bos Valkesteijn genoemd als 
zijnde ecologische hoofdstructuur. Dat is de bron waar de fractie naar heeft gekeken.  
 
De voorzitter heet de heer Goedknegt welkom en geeft het woord vervolgens aan de heer Kweekel.  
 
De heer Kweekel geeft aan dat in de vorige vergadering de Kijvelanden op de agenda stond waarin ook 
de gemeentelijke gronden over gedragen zouden worden aan Staatsbosbeheer. Hij wil weten of de 
gronden in de Kijvelanden een onderdeel van het rijk zijn en komen die in aanmerking voor verkoop.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat de gronden van de Kijvelanden niet worden aangekocht door 
Staatsbosbeheer, maar door de Dienst Landelijk Gebied en zijn dus voor zover al aangekocht nog steeds 
eigendom van de DLG. Wat betekent dat de DLG wel het plan heeft om deze tzt over te dragen aan 
Staatsbosbeheer, maar daar is op dit moment geen sprake van. Wel betekent het dat Staatsbosbeheer bij 
de gesprekken over de Kijvelanden aan tafel zit om mee te praten over het inrichtingsplan dat al in de 
raad is behandeld. Hij geeft aan dat het wel goed is als er in januari 2011 met Staatsbosbeheer in overleg 
wordt getreden dat ook de Kijvelanden onderwerp van gesprek zal zijn. 
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Goedknegt om zijn vragen te stellen over Centrum 
Ontwikkeling Rhoon. 
 
De heer Goedknegt   
De “tweede fase” van de Centrumontwikkeling Rhoon zal zijn voltooiing naderen in de zomer van 2011.In 
het belang van de winkeliers en de gebruikers van het winkelcentrum mag er geen onnodige vertraging 
ontstaan in de realisatie van de buitenruimte. De VVD constateert op basis van de brief op 7 december 
verzonden door de winkeliersvereniging dat er nog veel onduidelijkheden zijn en onderkent het belang 
deze op korte termijn weg te nemen. In het verleden heeft een klankbordgroep een goede rol vervuld in 
afstemming tussen gemeente/ontwikkelaars en belanghebbenden. Op dit moment heeft de VVD fractie de 
volgende vragen:  
 
1. Op welke wijze verloopt de communicatie tussen de ontwikkelaars/winkeliers/ eigenaren en andere 

belanghebbenden? 
2. Komt de klankbordgroep nog op regelmatige basis bij elkaar? Zo ja, wat is de samenstelling van de 

klankgroep? Zo nee, wat is de reden daarvan? 
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3. Welke insteek heeft het college bij de invulling van het Louwerensplein en de Dorpsdijk? Ook gezien 
de aangenomen motie om Grevelingen aan te kopen en de in de carrousels gedane toezegging dat 
het de intentie is het pand volledig te slopen waarop ook het gevoteerde sloopbedrag gebaseerd is. 

4. Op welke termijn denkt het college aan alle belanghebbenden duidelijkheid te kunnen verschaffen 
over de inrichting van het Louwerensplein en de Dorpsdijk?  

 
De heer Euser geeft aan dat het college de informatie verzameld heeft in memo die het college de raad in 
het weekend doet toekomen. Hij licht vervolgens de belangrijkste informatie toe. Hij geeft aan dat de 
communicatie met diverse partijen in Centrum Ontwikkeling Rhoon op verschillende manieren plaatsvindt. 
Het is volgens hem een complex geheel. Er wordt gesproken over 7 deelgebieden, er wordt gesproken 
over verschillend tempo van planvorming en verschillende initiatiefnemers. De rol van de gemeente is 
regievoerder gebaseerd op het Centrumplan 2006 en het bestemmingsplan 2009. De rol van de gemeente 
is om de deelplannen op elkaar af te stemmen. Destijds was niet alleen sprake van een klankbordgroep 
maar ook van een stuurgroep. Deze stuurgroep is ontbonden na 14 december, het moment nadat de 
plannen gepresenteerd werden. Hij meldt vervolgens dat de ontwikkelaars concluderen van de visie 
centrumplan 2006 niet haalbaar is. De samenwerking van de stuurgroep was erop gericht om gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid op te nemen, ook in financiële zin, voor de ontwikkeling van de buitenruimte. 
Deze intentie is komen te vervallen. De gemeente heeft met de overgebleven partijen vanaf maart/april 
2010 tot heden overlegd over een aanpassing van het voorliggende plan met name uit de opmerking van 
de informatiebijeenkomst van een jaar geleden. Wat betekent dat er lange tijd sprake is geweest van een 
bilateraal contact met een aantal partijen en dat de klankbordgroep langere tijd niet bijeen is geweest. In 
de klankbordgroep zaten ook de winkeliers. Het overleg met winkeliersvereniging heeft spaarzaam 
plaatsgevonden. In oktober, nadat duidelijk werd in welke richting het zou kunnen gaan, heeft het college 
de nieuwsbrieven opvat die op 27 oktober en 28 november zijn uitgaan niet alleen naar direct 
belanghebbenden maar ook de bewoners die daar omheen wonen. Vervolgens geeft hij aan dat wat 
betreft communicatie Strawinskiplein waar het Spoorweg Pensioenfonds een belangrijke rol heeft, het zijn 
haar huurders die daar zitten het Spoorweg pensioenfonds de plannen nog niet kenbaar heeft gemaakt 
aan de winkeliers. Dit betekent dat de gemeente er niet mee naar buiten kan, wat volgens hem wel 
binnenkort zal gaan gebeuren. Het Spoorweg pensioen heeft aangegeven dat zij de gelegenheid willen 
hebben om eerst met de huurders/winkeliers te spreken. Het college streeft ernaar om voor een breder 
publiek, nadat de winkeliers zijn geïnformeerd eind januari, begin februari de plannen te presenteren en te 
bespreken. Er is al eerder geconstateerd dat er een aantal knelpunten zijn o.a. de leegstand van de oude 
MCD. Hij meldt dat dit ook iets waar over overlegd wordt. Het is duidelijk dat de winkeliersvereniging het 
initiatief neemt voor een overleg over knelpunten en dergelijke. Dit heeft niet geleid tot een invulling. Voor 
het Spoorweg pensioenfonds loopt de inning van de huur door omdat de oude huurder tot 1 november 
moet betalen. Op 9 december is de klankbordgroep weer bij elkaar gekomen waar gesproken is over de 
locatie Strawinskiplein, Rabobank en Palsgraaf. De volgende bijeenkomst staat gepland ergens medio 
januari waar het college dan hoopt dat het Spoorweg Pensioenfonds haar plannen openbaar maakt aan 
de klankbordgroep. De samenstelling van de klankbordgroep is veranderd. Er zitten vertegenwoordigers in 
van de winkeliers, met name de voorzitter de heer Stout vanuit de bewoners de heren Van Maurik, Van 
Plooien en Kolpa vanuit de betrokken winkeliers de heer Bruinenberg, de heer Boon en de heer Smits  
vanuit de middenstandsorganisaties en voor de heer Mahu is daarbij betrokken de heer Brokken, die een 
wat andere rol heeft gekregen en die zich thans profileert als vertegenwoordiger van de belangen van de 
Albert Heijn.  
M.b.t. de insteek van het college geeft aan dat het college op dit moment kijkt naar een drietal varianten 
met name voor het Louwerensplein. De drie varianten zijn: 
- Volledige sloop van het pand Dorpsdijk 106 zonder enige herontwikkeling op deze locatie. 
- Behoud van het winkelpand Dorpsdijk 106 en dus het achterdeel slopen 
- Herontwikkeling van Dorpsdijk 106 op die locatie door de eigenaar de heer Greveling. 
Aan alle drie de varianten zitten voor- en nadelen. Die het college zal uitwerken en aan de raad 
voorleggen. Hij geeft aan dat het college op de carrousel van 10 januari de raad graag zou willen bij 
praten op basis van het schetsplan wat er ligt. Ook geeft hij aan dat het college de raad inzicht wil geven 
in de exploitatie kanten van de drie varianten. Na deze bijeenkomst met het publiek en de winkeliers 
vereniging en klankbord groep hun advies hebben uitgebracht aan het college en de raad zou het volgens 
hem mogelijk zijn dat de besluitvorming op 14 maart zou kunnen plaatsvinden. Op dit moment zijn 
gesprekken gestart om het pand Greveling te verwerven. Het college zet nog steeds in op middellijke 
verwerving er hoopt dat de onteigeningsprocedure niet hoeft te worden doorlopen.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat 1 ding niet duidelijk is. Hij meldt dat er vorige jaar de klankbordgroep 
stuurgroep ontbonden maar is toch een jaar later na ontbinding bij elkaar gekomen. Is deze nu opnieuw  
opgericht of is er een nieuw initiatief gekomen? Hij heeft begrepen dat de samenstelling van deze 
klankbord groep veranderd is. De projectontwikkelaars zitten er niet meer in. De termijn dat er niet of matig 
met de winkeliers is gecommuniceerd sinds december 2009 tot december 2010 vindt hij een behoorlijke 
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termijn voor mensen die in dat centrum wat onder regie van de gemeente ontwikkeld gaat worden. Want 
zonder de winkeliersvereniging kan er wel door de gemeente een mooi centrum ontwikkeld worden maar 
dan staan ze wel leeg. Wat hij jammer vindt. Hij vraagt zich af wat de reden is waar de communicatie zo 
langzaam is verlopen. Er zit ook een behoorlijke termijn tussen twee nieuwsbrieven die in november en 
december zijn uitgegaan. Hij maakt zich zorgen maakt de communicatie en het draagvlak bij de mensen 
en de belanghebbenden die uiteindelijk de basis zijn voor het slagen van de ontwikkeling.  
 
De heer Euser geeft aan dat de klankbord groep nooit is ontbonden. De stuurgroep wel vanwege een 
andere opzet van de ontwikkeling. De klankbord is lange tijd niet bijeen is geweest. De samenstelling van 
de klankbord is niet wezenlijk veranderd. De ontwikkelaars hebben hem daar nooit ingezeten. Dezen 
zaten in de stuurgroep. Zij zijn wel af en toe zijn uitgenodigd. Dat wordt nu opnieuw gedaan. Waarom is de 
klankbord groep een langere tijd niet bij elkaar geweest? Dit heeft te maken met dat er geen duidelijke 
plannen waren, dat gaat nu langzaam komen, hoopt hij, over hoe het verder moet. Hij meldt dat door de 
kredietcrisis is geconstateerd dat er geen draagvlak is voor een centrumplan waar heel veel woningen in 
zitten. Er is vastgesteld dat ook de financiën niet pasten in de budgetten die door de raad zijn vastgesteld. 
Wel is de winkeliersvereniging bijgepraat,  maar nu langzamerhand de planvorming weer is opgepakt door 
ontwikkelaars waar te verwachten is dat om de drie locatie waar nu over gesproken wordt  Strawinskiplein, 
gebied Rabobank en gebied Palsgraaf partijen aan het rekenen en tekenen zijn geslagen wil het college 
de zaak weer opstarten. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrieven. Naar het idee van het college om het 
vertrouwen te winnen moet het college concreet zijn wat partijen te bieden hebben. Draagvlak geldt 
volgens hem bij winkeliers en ook bewoners.  
 
De heer Goedknegt ziet uit naar het besluitmoment in maart.  
 
De heer Van Wolfswinkel heeft al eerder gevraagd naar de kaders van de ontwikkeling van het 
centrumplan. Hij heeft begrepen dat u in januari een plan tegemoet kan zien van het Spoorweg 
Pensioenfonds ook heeft hij begrepen dat de wethouder bezig is met het veranderen van de kaders. Hij 
vraagt zich af welke kaders de wethouder heeft meegegeven aan de Pensioenfonds, want hij kan zich niet 
kan herinneren dat de raad naar het college en Pensioenfonds kaders had meegegeven om zich daaraan 
te houden. 
 
De heer Euser  geeft aan dat de inspraak van vorig jaar een aantal zaken heeft opgeleverd dat betrekking 
had met hoogte, stapeling van woning in dat gebied. Het college probeert in de kaders van de 
bestemmingsplan een plan te maken wat door de investeerders/ financiers kan worden gedragen. Dat 
betekent dat er ongeveer hetzelfde winkeloppervlakte wordt gerealiseerd als in de plan destijds.  
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Littel om zijn vragen over het integraal handhavingsplan 
Veiligheid. 
 
De heer Littel 
Diverse buurtbewoners en een ondernemer hebben enige tijd geleden hun zorgen naar u geuit 
betreffende overlast van de ijsbaan in het park van Rhoon, zowel qua geluid als van vertrekkende 
bezoeker. Daarnaast hebben omwonenden u persoonlijk benaderd om u te herinneren aan afspraken die 
in het verleden zijn gemaakt zijn rond dit evenement 
 
Eva heeft hierover de volgende vragen; 
1. Hebt u contact gehad met deze buurtbewoners en deze ondernemer vóórdat u de vergunning 

verleende voor Rhoon on Ice? Zo ja, wilt u dan aangeven wat er met hen is afgesproken? En zo nee, 
waarom niet? 

2. Is er een Intergraal Handhavingsplan Veiligheid opgesteld? Zo ja, kunt u hier uitleg over geven en wilt u 
dit dan voorleggen aan de raad. Zo nee, waarom niet gezien de eerdere klachten? 

3. Helaas is er al overlast geweest. Wat gaat u doen om deze overlast de komende weken tot het 
minimum te beperken? 

 
De heer Bergmann meldt dat voor dat de vergunning werd verleend voor Rhoon on Ice er op ambtelijk 
niveau contact is geweest met de organisatie en met omwonenden. Dat contact is opgestart onder andere 
om bezwaren van de eerste editie van 2 jaar geleden mogelijk te ondervangen en scherper te zetten in de 
vergunning voordat de festiviteiten zouden beginnen. Op 1 december heeft hij overleg gehad had met de 
organisatie en enkele ambtenaren en een afvaarding van omwonenden, waarbij hij uitgebreid de 
vergunning heeft door gesproken. De tijden die er voorheen werden gebruikt in de eerste editie die zijn 
terug gebracht naar 12 uur en ook is het aantal decibel beter verwoord en ook is er gezegd dat er controle 
op uitgeoefend zal worden. Hij geeft aan dat er bij de eerste editie geluidoverlast was waarbij ook 
metingen zijn gedaan door de DCMR in opdracht van de gemeente. De DCMR heeft een 
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geluidsonderzoek gehouden op verschillende plekken. Uit deze geluidmeting blijkt dat het binnen de 
afgesproken normen is zoals het in de vergunning staat. Wat niet weg neemt dat bewoners wel wat 
anders kunnen ervaren dan de afspraken die gemaakt zijn en in de vergunning staan. Hij meldt 
vervolgens dat er een evaluatie is gehouden, waar hij zelf niet bij was maar wel een ambtenaar, de 
organisatie en een aantal omwonenden. In het weekend is daar geëvalueerd naar de overlast, waarbij de 
organisatie rondom het geluid heeft aangegeven daar waar mogelijk is te verzachten. Hij geeft aan dat 
hierbij te denken is aan de bas waardoor het minder dreunt in de omgeving. Vervolgens geeft hij aan dat 
er afspraken zijn gemaakt met de DCMR om op de momenten dat er de live muziek is te blijven meten. En 
afgesproken is dat de maandag daarop meteen de evaluaties met de gemeente, de omwonenden en de 
organisatie te bespreken. Afgelopen weekend is weer muziek geproduceerd waar weer een evaluatie van 
is gekomen en de omwonenden hebben gezegd dat zijn geen overlast hebben ervaren. Het integraal 
handhavingsplan niet iets is wat hij zelf heeft opgenomen in de vergunning. Dit is een afspraak tussen de 
organisatie en de politie, waarbij de politie aan de organisatie vraagt of zij op papier kunnen zetten hoe te 
handelen bij onregelmatigheden. Dat doen ze in samenspraak met de politie. Dat betekent dat als er wat 
gebeurt hoe zij dan zouden optreden, hoe zetten zij hun beveiligers in. Dat hebben zij zover hij weet niet 
op papier maar de gesprekken zijn wel iedere keer met de politie rondom de avonden. Er is een afspraak  
gemaakt dat er na elk weekend op de maandag een evaluatie gehouden wordt van het afgelopen 
weekend, waarbij gekeken wordt wat er verbeterd kan worden. De gemeente is in contact met de DCMR 
op de avonden zelf, op het moment dat er wat speelt, dat er dan ook gehandeld kan worden.  
 
De heer Littel is tevreden te zijn met de beantwoording.  
 
De heer Moret heeft gehoord dat er regelmatig contact is geweest met omwonenden en de organisator, 
maar in de vraag van de heer Littel staat ook een ondernemer genoemd waar hij niks over heeft gehoord.  
 
De heer Bergmann weet hier even niets van.   
 
De heer Littel weet dat de ondernemer last heeft van vertrekkende bezoekers. 
 
De heer Bergmann geeft aan dat de heer Littel het dan heeft over de Goude Arend waar hij een gesprek 
mee heeft gehad. De ondernemer heeft aangegeven dat het zou kunnen dat wanneer er een activiteit is 
bij Rhoon on Ice of een evenement in het park en het zo is dat om 12.00 uur  stipt de tent leeg moet zijn, 
dit overlast kan veroorzaken omdat mensen rond trekken richting de Goude Arend. Hij geeft nogmaals aan 
dat daar gesprekken mee zijn gevoerd en dat er tot op heden zich geen voorvallen hebben voorgedaan.   
 

4. Vaststelling verslagen 
 
De verslag van de raadsvergaderingen 01/11/2010:  
De samenvattingen/toezeggingen 06/12/2010.  
 
De heer Littel merkt op dat bij de ene samenvatting wel aanwezigen genoemd zijn en bij het andere niet. 
 
De voorzitter  concludeert dat de samenvattingen worden hersteld en dat het verslag vastgesteld kan 
worden. En stelt de verslagen vast.  

 
5. Ingekomen stukken raad 

 De voorzitter stelt de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat de heer Goedknegt behoefte heeft aan het afgeven van een stemverklaring. 

De heer Goedknegt geeft aan dat de gemeenteraad op 1 november de begroting 2011-2014 heeft 
vastgesteld. De  VVD-fractie had de begroting geamendeerd en een alternatieve dekking aangegeven 
voor de aanpassing van de OZB tarieven met 7%. Deze amendering heeft helaas geen steun gevonden bij 
de coalitiepartijen. Aangezien zijn VVD-fractie waarde hecht aan de besluitvorming van de raad en 
consequente beleidsvorming zal zijn VVD-fractie instemmen met de belastingverordening met de 
kanttekening dat de OZB verhoging naar mening van de VVD vermeden had kunnen en moeten worden.   
 

7. Hamerstukken 
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- Diverse belastingverordeningen 
- Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 
- Jaarstukken 2009 Openbaar Primair Onderwijs (OPO Albrandswaard 
- Wijkjaarplan Politie 2011 
- Afvalbeleidsplan 2010-2015 gemeente Albrandswaard 
- Vaststelling Auditplan 2010 gemeente Albrandswaard 
- Aanwijzing mevrouw J.Y. Gillet als duo-raadslid namens de NAP. 

 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 

 
8. Debat op verzoek van de VVD, NAP en de PvdA over Medisch Centrum Rijsdijk   
 De heer Polder geeft dat het gaat om de WMO en denkt dat het in de toekomst een veel grote rol zal gaan 

spelen in de bedrijfsvoering van de gemeenten of de taken van de gemeenteraden dus wat dat betreft 
vindt hij het initiatief dat er ligt uitstekend. Het is goed dat het medisch centrum er komt. En het is goed dat 
huisartsen en fysiotherapeuten risico’s nemen om dit te gaan doen. Het enige waar hij vragen over gesteld 
had in de carrouselvergadering is over de financiële onderbouwing, want er wordt een deel van de 
huurprijs weer doorberekend aan de onderhuurders. Dit is hem te onzeker om daar een goed besluit over 
te nemen. Voor het nemen van een goed besluit moet eerst zekerheid komen over het afsluiten van de 
huurcontracten. Hij vraagt zich af of huurders voor deze nu wel of niet gaan tekenen voor de contracten. 
Deze vraag heeft hij al eerder gesteld en hoopt dat de wethouder verder is met de toezeggingen van 
onderhuurders. Hij wil dit graag horen en als de zekerheid er is, dan zou hij wel in kunnen stemmen met 
het voorstel.  

 
 Mevrouw Nootenboom vindt het een goede zaak dat er een degelijke huisvesting komt voor de Stichting 

Welzijn Albrandswaard. Zij geeft als kanttekening aan dat de beloofde startnotitie wat betreft het 
Welzijnswerk in het eerste kwartaal van 2011 niet leidt tot andere inzichten. Haar fractie blijft van mening 
dat deze notitie er al eerder er had moeten zijn. Haar fractie ziet ook de meerwaarde in de koppeling  
tussen de eerstelijns gezondheidszorg en de jeugdzorg, die in de toekomst onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente valt en het is volgens haar zeer verstandig om hier nu op al te anticiperen. Zij vindt dat 
de gemeente wel voor moet waken dat de gemeente niet in een behoefte moet gaan voorzien die er niet is 
en op die manier betutteling in stand houden. Bij de term Centrum Jeugd en Gezin (CJG) denkt haar 
fractie nog steeds aan bemoeizucht en inbreken in de privé sferen van mensen. Zij geeft aan dat de 
wethouder wel heeft aangegeven dat het CJG al jaren bestaat en het bij elkaar brengen van verschillende 
instanties in een duur pand volgens haar levert dit niet per definitie een betere samenwerking of betere 
prestatie op. Het kostenaspect moet niet uit het oog verloren worden. Het fractie vindt het erg onverstandig 
dat gemeente naast regierol ook een actieve rol zo moeten vervullen wat betreft het onderhuren van 
beschikbare ruimte. De gemeente neemt hiermee ook de bijbehorende risico’s op zich en op het moment 
dat het fout gaat dan het budget wat bestemd is voor zorg op gaat aan bureaucratie en huisvesting. De 
gemeente is volgens de VVD geen huisjesmelker. De VVD vraagt zich daarom af of het niet beter is om dit 
uit te besteden. Misschien is dit efficiënter en goedkoper. Vervolgens geeft zij aan benieuwd te zijn naar 
de gemaakte beloofde intentieverklaring van de verschillende partijen door de wethouder zijn ontvangen 
zoals aangegeven door de NAP. Al met wel positief qua inhoud maar wel met ernstige bedenkingen wat 
betreft de rol van de gemeente m.b.t. de huur en onderverhuur en de financiële risico’s die daar aan zijn 
verbonden en, naar de mening van de VVD, de niet noodzakelijke kosten voor het samen brengen van de 
functie ten behoeve van de CJG.  

 
 De heer Van der Graaff  geeft aan dat de discussie rond de CJG is door zijn fractie altijd kritisch benaderd. 

Het is volgens hem niet zo dat zijn fractie het niet eens is met de zienswijze en de ideeën daar achter. 
Maar dat heeft te maken met de angst dat de minister het risico overdroeg dat er ellenlange werd gepraat 
over visievorming en het werk wat er gedaan moest worden, dat bleef liggen. Vervolgens meldt hij dat er in 
de memo’s staat dat de CJG feitelijk al een tijdje actief is in de gemeente. Hij begrijpt nog steeds waarom 
er  nu gewacht wordt op visievorming en discussie terwijl het al gedaan wordt. Zijn fractie is gestopt met 
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het voeren van inhoudelijk discussie over de CJG. Zijn fractie heeft geen ja of nee gezegd, maar heeft wel 
gezegd dat als het geld gaat kosten dat het dan niet nodig volgens hen. Dit plan is volgens hem van een 
andere orde. Dat is in zijn fractie naar voren gekomen. Dat heeft te maken met dat het inspeelt op 
ontwikkelingen in de toekomst, wat een jaar ervoor nog niet bekend was. Eén daarvan is decentralisatie 
van de jeugdzorg naar de gemeente. Dat is volgens hem een nieuw element en zijn fractie ziet in het 
voorliggende plan de meerwaarde ervan ook in door daar nu al op te anticiperen, zodat de gemeente daar 
klaar voor staat en maakt gemeente Albrandswaard een paar stappen die andere gemeenten nog moeten 
gaan maken. Wat hij een positief punt vindt van het gehele plan. Dat heeft zijn fractie uiteindelijk wel over 
de streep getrokken om het CJG als fysiek element in de gemeente heel serieus te gaan benaderen. 
Vervolgens geeft hij aan dat de gemeente dan nog wel een financieel risico op zich neemt in een tijd 
waarin dat niet echt kan. Daarover heeft zijn fractie een aantal vragen gesteld in de carrouselvergadering, 
die ook genoemd als het gaat om intentieverklaring van potentiële onderhuurders. De vraag waarom het 
de overheid zou moeten zijn die de hele verdieping moet gaan huren en waarom het niet een directe 
relatie kan zijn. Heeft de wethouder naar mening van zijn fractie afdoende op geantwoord behalve dan dat 
hij erg nieuwsgierig is naar hoe het nu voorstaat tussen de afgelopen keer carrousel en nu. Hij geeft aan 
dat de wethouder heeft gezegd dat de intentieverklaringen die de raad had gevraagd van de instellingen 
op een korte termijn voor de raadvergadering van vanavond er niet zou kunnen liggen. Hij is wel  
nieuwsgierig naar hoe de gesprekken er nu voorstaan en hoe de instellingen de gemeente op het oog 
hebben om daarin samen te werken. Het college heeft een goede ontwikkeling te pakken heeft en prijst de 
wethouder met haar snelle actie, want het moment deed zich volgens hem voor in het bouwplan met de 
functie alleen huisartsen en deze komt niet voor een tweede keer voorbij. Hij heeft nog een technische 
vraag over de financiën het gaat er dan om dat de kapitaallasten gedekt wordt voor € 25.000 uit de 
verwachte inkomsten van derden. Hij vraagt zich af of dit een dekking is die in een besluit gevat wordt of 
moet daar gezegd worden dat het uit een bepaalde post gedekt wordt en zodra de inkomsten van de huur 
binnen zijn worden deze terug geplaatst in post.  

 
 De heer Van Wolfswinkel dankt de heer Van der Graaff voor zijn mooie woorden en hij is blij dat de heer 

Van der Graaff zei een buitengewoon goede ontwikkeling CJG.  Vervolgens geeft hij aan dat het CJG 
oftewel dat er een medisch centrum gaat komen. Dit is volgens hem een wens die al tientallen jaren leeft 
in Rhoon en Poortugaal. Een medisch centrum in de kern Rhoon. Hij wil aansluiten bij de vorige spreker 
om de wethouder daarbij een compliment te geven dat zij is staat is geweest en nog in staat is om allerlei 
voorzieningen bij elkaar te voegen. Hij hoopt dat het niet leidt tot een grote matrix organisatie waarbij 
dingen over de schutting worden gegooid, maar dat gezamenlijk gekeken gaat worden naar hoe de 
gezondheidszorg, de geestelijke maar ook de sociale gezondheidszorg in de gemeente Albrandswaard op 
een hoger plan getrokken kan worden. Hij ziet het echt als een eerstelijns centrum. Vervolgens geeft hij 
aan dat hij in de carrouselvergadering vragen gesteld had over de Stichting Albrandswaard. De wethouder 
had toegezegd dat er een startnotitie zou komen. Bij de carrouselvergadering had hij gesproken over 
kaders voor de stichting Albrandswaard. Hij geeft aan dat de wethouder voor deze stichting geen kaders 
heeft en als er dan toch zijn dan is de wethouder volgens hem daar ver overheen. Hij denkt dat het goed is 
om daarvoor ieder geval weer vaststellen voor de voorjaarsnota om te kijken hoe daar mee omgegaan 
moet gaan worden.  

 
 De heer Goudriaan geeft aan dat er een hoop mooie woorden zijn gezegd. Zijn fractie wil zich daarbij 

aansluiten en aangeven dat ook zij heel veel waarde hechten aan gezondheidscentrum in combinatie met 
een vorm van CJG. Daarmee wordt volgens hen voldaan aan een wettelijke verplichting die er ligt vanuit 
het Rijk. Zijn fractie vindt de investeringen aan de hoge kant. Vervolgens meldt hij dat de EVA er vanuit 
gaat dat met het beschikbaar stellen van het huidige krediet de middelen dan ook voldoende kunnen zijn, 
maar hopen wel dat eigenlijk mee gaat vallen. Anderszins is zijn fractie zich er wel van bewust dat er nu 
een unieke kans ligt om de CJG en gezondheidscentrum op een hele mooie locatie en op een goede 
manier in te vullen, dus wat dat betreft is de EVA heel blij met  de manier waarop de wethouder dit 
voortvarend heeft opgepakt omdat het een lange tijd de ontwikkeling op een laagpitje heeft gestaan. Hij wil 
de wethouder in de gelegenheid wilt stellen om aan te gegeven hoe de wethouder tot haar afwegingen 
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gekomen is en hoe het college tot zijn standpunt is gekomen dat de locatie meest ideale en adequate 
oplossing is voor het vestigen van een gezondheidscentrum.  

 
 Mevrouw Rombout geeft aan dat er gedebatteerd wordt over een belangrijk voorziening in Albrandswaard: 

het Albrandswaardse CJG. Het is volgens haar niet helemaal nieuw. De functie in dat centrum bestaat uit 
veelal bekende organisatie maar wel nieuw in de zin van de vorm en toegankelijkheid voor ouders en 
jeugdigen. Wat is dat nu een CJG?. In het vorige kabinet heeft de toenmalige minister Roevoet bepaald 
dat er in Nederland een landelijk dekkend netwerk moest komen van punten waar gezinnen en jeugdigen 
terecht kunnen voor advies en informatie, waar men vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden 
kan beantwoorden, waar lichte hulp geboden kan worden en waar een mogelijkheid bestaat voor de 
toeleiding naar de geïndiceerde zorg. Dit punt moest een laagdrempelige voorziening zijn in een vorm van 
fysiek gebouw. En dit noem je net als in alle andere gemeentes van Nederland een Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Het hebben van zo’n punt is dus een wettelijke plicht. Voor 1 januari 2012 moet dit gerealiseerd 
zijn. Maar het CJG is ook een netwerk. Het is een samenwerking tussen vele organisatie en disciplines die 
zich allemaal bezig houden met onze gezinnen en jeugdigen. Zij heeft al meerder malen gezegd dat dit 
netwerk in Albrandswaard al vele jaren bestaat. Deze is in gang gezet door toenmalige wethouder De 
Jongh, die daar het rapport over schreef ‘zorg voor morgen’. Dat was het begin van het in kaart brengen 
van de vangnetten die de scholen en de kinderopvang en bijvoorbeeld de peuterspeelzalen gebruiken 
waneer zij problemen bij kinderen signaleren. Doel was toen deze organisaties met elkaar in verbinding te 
brengen om zo te voorkomen dat de een niet weet wat de ander doet. De afgelopen twee jaar heeft dit 
geleid tot een redelijk goed functionerend systeem voor zorg advies teams op alle scholen en voorgezet 
onderwijzen in de regio. Het heeft ook geleid tot een goed functionerend ketenpartners overleg voor de 
wat opgeschaalder problematiek. Bij het vormgeven van dit centrum verschillen wij dus van een aantal 
koplopers in deze regio zoals bijvoorbeeld de gemeente Ridderkerk, die daar als allereerste zo’n beetje 
een CJG gerealiseerd had. Zij geeft aan dat het college geen gaat gebouw neerzetten en daarna pas gaan 
kijken wat ze er vervolgens mee aan kan. Het college heeft het netwerk al staan en gebruikt dit netwerk 
om een kwalitatief goed CJG neer te zetten. Het hebben van een fysiek gebouw is weliswaar verplicht 
maar hoe daar verder inhoud aangegeven wordt is aan de gemeente. Er bestaat daarom geen blauwdruk 
voor een CJG, hoewel het consultatie bureau, arts, wijkverpleegkundige en een opvoedkundig spreekuur 
en het algemeen maatschappelijk werk er vrijwel altijd deel ervan uitmaken. Tijdens de begrotingsraad is 
kritiek geuit m.b.t. de huur van de beoogde locatie. Die kritiek was er ook weer in de laatste 
carrouselvergadering. De kritiek richt zich volgens haar op de communicatie met de raad. Zij heeft de raad 
onvoldoende meegenomen in de verdere stappen die gezet moesten worden in het vormgeven van de 
Albrandswaardse centrum. Zij geeft toe dat de volgorde verkeerd is. Zij had eerst een visiedocument 
moeten presenter waar de raad zich over had kunnen uitspreken. Zij is er makkelijk vanuit gegaan dat zij 
bezig was om het in 2009 ingezette proces handen en voeten te geven. Een proces waar de 
gemeenteraad vanaf juni 2009 in betrokken is en een proces waar de raad in oktober van 2009 in de 
carrousel ook duidelijk over had uitgesproken. Vervolgens geeft zijn aan dat er in de memo aan de raad 
van 23 juni 2009 staat geschreven hoe men wilde komen tot een CJG. Samen met Barendrecht waren er 
toen verschillende werkgroepen gestart om het voorwerk voor een politieke discussie te starten. Toen trok 
Albrandswaard nog op met de gemeente Barendrecht, waar het college toen streefde naar een nadere 
discussie in het najaar per 1 januari 2010 een zodanige samenwerking met partners te hebben gesmeed 
dat er feitelijk sprake is van een CJG volgens de bedoeling van de wet. Toen al zaten Albrandswaard en 
Barendrecht in verschillende fases in dit proces. Barendrecht was al verder. In oktober 2009 vond er een 
discussie plaats in de carrouselvergadering die inhield een presentatie over de plan aanpak van CJG 
samen met Barendrecht en daar was toen ruimte voor discussie. Er kwamen toen verschillende vragen 
naar boven. Is er wel een probleem in Albrandswaard en is het CJG daar dan ook een antwoord op? Wat 
is de meerwaarde van een CJG? Gaan we nu een gebouw neerzetten en kijken we daarna wat we er mee 
kunnen? Hoeveel geld is er beschikbaar? Conclusie was in elk geval dat er jaarlijks extra geld beschikbaar 
was gesteld vanaf 2008 om dit centrum vorm te geven. Er werd geconstateerd dat wanneer het niet 
gerealiseerd zou worden dat het waarschijnlijk zou beteken dat er sancties zouden komen en dat het geld 
terug moest naar het Rijk. Conclusie was ook in meerderheid in de carrousel dat men het 
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Albrandswaardse centrum vooral met lokale partners wilde opzetten. Na deze discussie heeft de 
toenmalige wethouder Toornburg een rondetafelconferentie georganiseerd met alle lokale partners die een 
rol kunnen spelen in een CJG. Deze bijeenkomst moest leiden tot een betere visievorming en het in kaart 
brengen van verwachtingen over het CJG in Albrandswaard bij de partners. De raad was daar destijds 
voor uitgenodigd. Zij meldt dat zij enige tijd geleden zelf een 2de rondetafelconferentie had georganiseerd, 
die hierop voortborduurde en waar gesproken is over de visie van de gemeente Albrandswaard en de 
ontwikkelingen van het land. Ook hiervoor was de raad uitgenodigd maar zij geeft aan goed te begrijpen 
dat dit soort bijeenkomsten overdag vaak moeilijk te combineren zijn met de overige werkzaamheden van 
de raad. Maar ondanks deze korte samenvatting van het recente verleden bekent zij dat een andere 
volgorde gekozen had moeten worden. Dat was waarschijnlijk ook volgens haar de volgorde geweest ware 
het niet dat er een onverwachte kans lag om het Albrandswaardse centrum te gaan combineren met de 
bouw van de eerstelijns gezondheidscentrum. Vervolgens geeft zij aan blij te zijn met eerdere erkenningen 
van fracties in de raad dat dit een enorme meerwaarde kan geven. Zij heeft deze kans gezien en heeft 
veel tijd en energie ingestoken om het tot stand komen van deze voorziening vlot te trekken. Ook dit 
medisch centrum is met de raad besproken. Er moest immers een gemeentelijk monument voor 
afgebroken worden. De raad heeft de meerwaarde van een goede eerstelijns zorg zwaarder laten wegen. 
In haar eerste kennismakingsgesprek met een van de huisartsen en de bouwer van het centrum kwam 
naar voren dat er weinig vertrouwen was in elkaar en er dreigde onsamenhangende invulling van dit 
gebouw. Vanaf dat moment voelde zij een hele grote behoefte de regie te nemen in dit proces om te 
komen tot een goede kwalitatieve voorziening. En waarom die regie? Dit is een van de gevraagde 
beslissingen aan de raad. Wanneer het gaat om een belangrijke voorziening voor de inwoners van 
Albrandswaard en dan ook nog eens op zo’n A – locatie in Rhoon dan denkt zij dat het belangrijk is dat de 
gemeente zorgt voor het borgen van de kwaliteit van die voorziening. Het had volgens haar in de kern 
Poortugaal of Portland gekund. Het feit is dat er maar één CJG gerealiseerd kan worden en dan is het 
zeker daar ook het consultatiebureau deel van uitmaakt. De maatschap van huisartsen en 
fysiotherapeuten was heel erg enthousiast om het eerstelijns centrum te gaan combineren met functies die 
vallen binnen de CJG en de samenwerking met de Stichting Welzijn Albrandswaard. Er ligt nu een kans 
om elkaar te versterken en de al aanwezige samenwerking heel moeiteloos te intensiveren. Een andere 
ontwikkeling die op de gemeente afkomt is de decentralisatie van de Jeugdzorg. Eerst was dit nog 
waarschijnlijk maar met het nieuwe kabinet is het nu zeker dat de gemeenten verantwoordelijker worden 
voor de jeugdzorg. Iets wat sneller op de gemeente afkomt dan men denkt. Zij is blij met deze 
ontwikkeling. Maar ook hierin zullen de centra voor Jeugd en Gezin in het land een rol gaan krijgen. Door 
het nu in Albrandswaard te combineren met een eerstelijns zorg is zij er van overtuigd dat er een stap 
wordt gezet die Albrandswaard klaar maakt voor de toekomst. Er bestaat geen blauwdruk voor een CJG 
en wat haar betreft komen daar de meest logische partners die zij al eerder genoemd heeft absoluut in. 
Maar in haar visie wil zij meer en dan heeft zij het over 2 zaken. Allereerst zou zij nieuwe functies hierin 
willen betrekken, die een meerwaarde hebben voor gezinnen en jeugdigen in Albrandswaard. Hoe staat 
de ontwikkelingen er nu voor na de carrouselvergadering? Zij voert een aantal gesprekken die heel ver 
gaan, bijvoorbeeld met een grote praktijk voor kinderpsychologie. Maar de gesprekken zijn ook al gevoerd 
met een praktijk voor een kinderergotherapeut en een verloskundige praktijk en met de stichting MEE. Het 
tweede wat zij in het CJG zou willen is de rol van ouders. Deze groep staat voor haar centraal in een CJG. 
Wat beweegt hen om naar zo’n centrum te gaan? Welke antwoorden willen zij halen? Maar vooral welke 
kennis willen zij brengen. Zij gelooft in de deskundigheid van ouders en in het feit dat ervaringen van de 
één een ander enorm van dienst kan zijn. En dan hoeft het niet zo heel bureaucratisch. Een luisterend oor 
is volgens haar dan al genoeg. Ook hierover heeft zij een aantal gesprekken gevoerd waarbij een aantal 
ouders betrokken is bij de overleggen met de organisaties over het een en ander, waarin Albrandswaard 
weer afwijkt van de meeste CJG’s. Om dit mogelijk te maken geeft zijn aan om haar de regie te laten 
voeren in dit proces. De 2de gevraagde beslissing gaat over de financiën. De jaarlijkse huur is inmiddels in 
de begroting opgenomen maar de kosten voor de eerste inrichting nog niet. Het bedrag waar het college 
om vraagt is volgens haar hoog. Het is zoals zij eerder heeft aangegeven in de carrouselvergadering het 
maximale bedrag. Dit bedrag is niet tot stand gekomen door het opvragen van meerdere offertes en het is 
ook niet een uitonderhandelde prijs. Het is berekend op basis van een standaard inrichting waarbij het 
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college heeft gekeken naar allerlei kleine standaard kantoorruimte met spreekkamers. Kortom is er meer 
rekening gehouden met meer muurtjes en deuren dan dat er uiteindelijk in zal gaan komen. Vandaar dat 
zij verwacht dat daar nog ruimte in zit. En zeker in de tijd van krapte het resterende bedrag terug vloeit. 
Financiële onderbouwing. De dekking van verschillende ruimtes. De onderhuur. Zij geeft aan dat zijn in de 
carrousel heel goed heeft geluisterd en was men daar heel onzeker over de haalbaarheid hiervan. 
Verschillende fractie hebben ook gemeld dat zij intentieovereenkomsten hadden gezien., zodat er meer 
zekerheid was dat de voorgestelde dekking gehaald gaat worden. Zij heeft daar toen niet voor had 
gekozen omdat zij niet de schijn wilde wekken dat er al afspraken gemaakt zijn en dat was volgens haar 
ook een belofte aan de raad tijdens de begrotingsraad. Tot nu toe zijn de gesprekken die gevoerd zijn heel 
positief maar wel onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad. Morgen zullen allerlei telefoontjes 
gepleegd gaan worden waarvan zij hoopt dat het doorgaat en dat gaat de bal volgens haar heel snel 
rollen. ZIJ heeft eerder angst dat zij niet uitkomt met de ruimtes dan dat zij ze niet zou kunnen vullen. Het 
Rijk geld heeft geld ter beschikking gesteld om de huisvesting van de CJG in alle gemeenten vorm te 
geven. Daarom heeft het de brede doeluitkering vanaf 2008 verhoogd. Er is geen reservering gemaakt 
voor dit doel in het verleden, maar nu zal er wel jaarlijks ervoor gereserveerd worden. Zij geeft aan dat in 
haar beleving een dergelijk dekkingsvoorstel zeker kan. Het is ook zo gebeurd bij Sonneheerdt. De 
verslagen van de 2 rondtafelgesprekken worden naar de raad gestuurd. Zo ook het visiedocument over de 
positie van het CJG van Albrandswaard.  

 
 De heer Van der Graaff stelt dat een dekkingspost niet kan bestaan uit verwachte inkomsten.  
 

De heer Polder geeft aan dat het prettig is om op deze manier antwoorden te krijgen maar hiermee geeft 
de wethouder geen zekerheid of contracten zijn gesloten of niet. Wel wordt vertouwen gewekt door de 
wijze waarop de wethouder dit aanpakt. Het de betoog van de wethouder geeft hem voldoende vertrouwen 
om met het voorstel in te stemmen.  
 
Mevrouw Nootenboom meldt dat haar fractie behoefte heeft aan een schorsing. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
De voorzitter heropent de vergadering.   

 
 Mevrouw Nootenboom benadrukt dat de VVD het een positief verhaal blijft vinden. Met name in 

combinatie met jeugdzorg en ook omdat er positieve gesprekken zijn met potentieel onderhuurders. De 
financiële risico’s blijven haar fractie zorgen baren, met name hoelang huurders blijven zitten. Haar fractie 
gaat er wel vanuit dat als er tekorten komen dat het dan niet ten kosten zal gaan van de zorg, maar dat de 
kosten dan gedekt zullen worden uit de eigen portefeuille.  

 
 Mevrouw Rombout begrijpt de zorgen over de financiën en de continuïteit, maar waar het college naar kijkt  

en waar er ook met verschillende mensen organisatie over gesproken is, is juist het delen van een 
bepaalde ruimte. Als er tekorten zijn dan het gaat college zoeken naar een oplossing in de begroting. Dat 
is niet per definitie in haar eigen portefeuille. Zij geeft aan dat dit te maken heeft met dat de gemeente wel 
gereserveerde gelden heeft gehad die er nooit voor gereserveerd is. Maar links of rechtsom wat voor 
keuze er gemaakt zouden worden, het is uiteindelijk aan de raad.  

 
 De voorzitter concludeert dat het voorstel 991778  unaniem is aangenomen. 
   
9. Onderzoek geloofsbrieven mevrouw J.E. de Leeuwe. 

De voorzitter vraagt mevrouw Nootenboom om voorzitter te zijn van de commissie en vraagt de heren 
Bruijn en Spierings als leden van de commissie om de geloofsbrieven te onderzoeken. Vervolgens schorst 
hij de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
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Mevrouw Nootenboom de commissie heeft de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde 
stukken ingezonden mw. De Leeuwe onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan 
alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert haar toelating als lid van de raad 
van de gemeente Albrandswaard.  
 
De voorzitter concludeert dat bij dezen is vastgesteld. Vervolgens bedankt hij de commissie en ontbindt hij 
deze commissie.  
 

10. Afscheid raadslid de heer R. Polder 
De voorzitter. 
Geachte leden van de raad& geachte aanwezigen, 
Vanavond is de laatste keer dat de heer Richard Polder in zijn functie als raadslid voor de fractie van de 
NAP in deze raad mag toespreken. Het is voor mij en alle raadsleden hier aanwezig altijd een bijzonder 
moment. Het is een moment van afscheid nemen en terug kijken. Afscheid nemen van een raadslid die bij 
meerdere gebeurtenis een rol heeft gespeeld in de politieke debatten in deze en vooral ook in de 
voorgaande raadsperiodes. De heer Polder is sinds 25 oktober 1999 politiek actief voor de NAP in 
Albrandswaard. Een actieve en lokale politieke partij in Albrandswaard. In de jaren dat de heer Polder 
raadslid en later ook fractievoorzitter van de NAP was zijn er verschillende functies binnen het raadswerk 
bekleed. Zo was u lid van het presidium en samen met de heren Van Wolfswinkel en Van Meijbeek lid van 
het werkgeverscollectief van de raad. Wij hebben de heer Polder leren kennen als een raadslid met een 
vaak uitgesproken standpunt en stond daar ook absoluut voor, tot vanavond toe. Maar het was mooi om te 
zien dat u de uitgesproken standpunten altijd hebt kunnen scheiden van de informele contacten. Dit 
zonder van die standpunten af te wijken. De redenen waarom iemand politiek actief is zijn verschillend. 
Ook is verschillend de visie op de gemeente en de gemeenschap. Die tegenstellingen komen hier in de 
raadszaal maar ook bij de openbare carrouselvergadering aan de orde. Soms in diplomatieke termen en 
een andere keer in wat heftig bewogen debatten met veel interrupties. Zie de laatste vergadering rond de 
CAI. Tegenstellingen worden lang niet altijd overbrugd maar worden wel besproken en zeker ook 
toegelicht, zodat iedereen uiteindelijk kan vaststellen waar altijd weer die fascinerende mengeling van 
idealisme en ideologie en individuele worsteling, politieke evenwichtskunst en emotie tijdens een debat 
toe leidt. Het is een bijna ongrijpbare mengelmoes van factoren en actoren die de politieke besluitvorming 
voor ons fascinerend maar vooral ook voor de bewoners soms niet duidelijk maakt. De heer Polder heeft 
altijd politiek bedreven vanuit de ideologie dat de inwoner centraal staat. Naast het politieke werk was daar 
ook nog een drukke baan en zeker niet in de laatste plaats zijn vrouw en kinderen, het thuisfront. Wij 
vragen nog wel wat van onze raadsleden om naast hun gewone leven politiek maatschappelijke actief en 
betrokken te zijn. De vraag om hun stukken te lezen en in te leven ook in die stukken. En zeker als 
fractievoorzitter het bijwonen van extra vergaderingen zoals het presidium. Daar geef je als voorzitter 
sturing aan de fractie om met een goed en eenduidig beeld naar buiten te komen. Kortom het boegbeeld 
van de partij het Nieuwe Albrandswaardse Partij, de NAP. Nu slaat de heer Polder een heel nieuw weg in. 
Een nieuwe en verantwoordelijke functie bij een woningcorporatie in de Hoekse Waard die nauwelijks te 
combineren valt met de zware taak van het zijn van raadslid. Meneer Polder, ik maar ook de raad dankt u 
hartelijk voor uw inzet en inbreng voor de samenleving tijdens deze raadsperiode en al die daar voor. 
Verder wens ik u heel veel succes en een mooie voortzetting van uw carrière en veel geluk met uw gezin 
toe. Dank voor de goede samenwerking.  
 
De heer Euser spreekt als oud raadslid. Hij heeft samen met de heer Van Wolfswinkel de heer Polder zien 
komen en ziet hem nu weer gaan. Lange tijd zijn hij en de heer Polder gezien als brothers in crime door 
een deel van de raad. Dat was eenzaam. Maar hij spreekt respect uit aan het adres van de heer Polder op 
de wijze waarop hij en de heer Polder 3 jaar lang een wat eenzame strijd hebben gestreden. Gelukkig zijn 
zij daar goed uitgekomen. Maar de heer Polder heeft verzucht dat dit een zware wissel trok op zijn gezin.  
Hij heeft waardering voor het feit dat de heer Polder toen toch heeft doorgezet. En dat zij die weg samen 
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tot een goede einden hebben te weten te brengen. Hij dankt de heer Polder heel hartelijk voor de 
samenwerking.  
 
De heer Goedknegt  ‘Meneer Polder, Richard, Ik heb zelf niet zo indrukwekkend lange geschiedenis in 
deze raad als u zelf, 25 oktober 1999 dat is al en behoorlijke tijd. Maar ik volgende de debatten wel al 
vanaf 2002, eerst vanaf de tribune. Wat mij het meest zal bij blijven van u is de wijze waarop je daarbij 
zonder al te veel emotie te tonen een zakelijke analyse van een proces of dossier weet te maken. Niet dat 
we het nu altijd eens waren met elkaar, met de conclusies waar de analyse aan werd verbonden. Maar 
goed daarvoor hebben we dan ook een politieke andere kleur met z’n alle. Het debat dat vervolgens altijd 
werd gevoerd was regelmatig op het scherpst van de snede en werd door sommigen zelf als onplezierig 
ervaren. Maar na afloop van het debat waren die geschillen altijd snel verdwenen. Met een biertje of een 
glaasje wijn waren we altijd gewoon collega’s die vanuit onze eigen visie het beste willen voor onze 
gemeente en de gemeenschap. De afgelopen 2 jaar heb ik mogen ervaren dat de bijdrage in het 
presidium van gelijke scherpte is als in de raad. En de analyse net zo duidelijk. Ook was je nooit te 
beroerd om verder na te denken over de wijze waarop we vergaderen of deel te nemen aan het 
werkgeverscollectief of welke andere commissie dan ook, die in het leven geroepen moest worden. De 
heer Polder is de afgelopen jaren de constante factor binnen de fractie van de NAP geweest. Nappers 
kwamen en Nappers gingen maar Richard bleef op zijn plaats. Eigenlijk stopt hij net na of eigenlijk op het 
hoogtepunt van de NAP. Nu weten allemaal dat de oorsprong te vinden is in de actiegroep de Kijvelanden 
en het kan geen toeval zijn dat meneer Polder daags nadat door de raad het dossier is afgesloten met een 
scenariokeuze en een raadsbesluit uit de raad stapt. Het zou te maken kunnen hebben met een andere 
functie waar ik een gerucht van heb gehoord. Laten we daar maar op houden. Meneer Polder, Richard 
namens de gezamenlijke fracties wens ik je veel succes en een heel voorspoedige toekomst. Dankjewel.” 
 
De heer Polder  “De elf jaren gemeenteraad dat is heel wat, lijkt het. Als je zo terug kijkt dan is het gewoon 
supersnel voorbij gegaan. Dat besef je dan op het moment dat je hier staat en denkt 1999 van de vorige 
eeuw ben je begonnen zo’n beetje. Een hele turbulente tijd met veel diepte punten daarin. Dat is nu 
eenmaal zo met raadswerk. Waar Bert het er over had: de aangifte natuurlijk. De centrumplannen die 
maar niet op gang willen komen. Dat zijn dossiers die nog 10 jaar lopen waarschijnlijk. Ik hoop dat echt dat 
daar een keer besluit overgenomen wordt. Boerderij Verhoeff is daar ook zo een, loopt ook minstens al 10 
jaar. Centrum Plan Poortugaal. Ik hoop echt dat we nu meer van die plannen ook in de openbaarheid 
kunnen gaan bespreken, want wat ik eigenlijk wel merk waar het dieptepunt voor mij ligt in de politieke 
geschiedenis met geheim vergaderen of geheime dossiers eigenlijk weer toeneemt. Vind ik jammer, 
omdat ik denk dat openbaarheid van stukken laat zien aan burgers dat waarvoor je bent als raad 
uitermate belangrijk is. Dat waren zo’n beetje de dieptepunten die ik meegemaakt hebt. En in die 11 jaar 
heb ik ook hoogtepunten meegemaakt in deze raad. En beschouw ik toch maar als etentje na de 
goedkeuring begroting. Dan zien dat je met hele andere mensen te maken hebt dan dat je in debat bent 
met elkaar in zo’n gemeenteraad. Marco zei het al, discussies die op scherpst van de snede worden 
gevoerd waar daarna altijd menselijke maat blijft bestaan. En dat is juist het leuke wat ik geleerd vanuit 
politiek, dat het relatieverend moet zijn, dat je strak in meningen en debat kunt zijn maar dan altijd wel 
daarna gewoon elkaar moet kunnen tegenkomen in deze gemeenschapwaar je woont, waar je mensen 
tegenkomt bij de bakker en bij de slager en gewoon met elkaar in gesprek moet kunnen. Dat is het leuke 
van politiek. Als ik kijk naar alle besluitvormingsprocessen, alles wat in de 11jaar is voorbij gekomen van 
monisme naar dualisme, dat is een heerlijke tijd die ik meegemaakt hebt. Ik heb er veel van geleerd en 
kan het ook in mijn baan die ik nu heb vanaf 1 oktober wel goed gebruiken, dus daar zou ik ook jullie voor 
willen bedanken. De kennis hebben jullie mij gegeven en opgedragen en mij daarin begeleid om de 
discussie ook te voeren. Ik ben 1 oktober bij Hoekse Waard Wonen begonnen als manager wonen. Dat is 
een grote woningcorporatie in de Hoekse Waard. Daar heeft men alle huurwoningen in Hoekse Waard in 
eigendom en dat is zo’n 30% van alle woningbezit op dat eiland. Het leuke daarvan is, mensen vroegen 
daar mij toen ik daar begon val je nou daar niet in slaap in dat gebied, want ik ben gewend om in 
Crooswijk te werken of in de Schilderswijk of het Oude Noorden, dus wijken waar van alles en nog wat 
gebeurt. Niets is minder waar en het leuke van dat gebied waar ik nu werk die Hoekse Waard is dat ik al 
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die emotie tussen alle kernen en dorpen tegen kom die ik eigenlijk ook hier tussen Poortugaal en Rhoon 
tegen kom. Want ook in de Hoeksewaard wil iedere kern 70 woninkjes een winkel schooltje en winkel en 
medische voorziening. Ook daar wordt de discussie gevoerd kunnen we dat straks allemaal nog wel 
betalen, moeten we dat niet ergens centraal neerleggen. Nou dan komt de politieke ervaring die ik hier 
opgedaan heb heerlijk aan tegemoet. Ik ben daar dus heel erg in gesprek met 5 gemeentes en talloze 
kernen, met lokale partijen,  wethouders en raadsleden en dat valt dus niet meer te combineren met het 
raadswerk wat ik hier doen. Qua tijd niet maar ook qua combinatie gewoon, niet als politiek en 
woningcorporatie werk. Dus dan is het afscheid dus dubbel wat mij betreft: een prachtige nieuwe toekomst 
en een hele mooie baan, maar doet wel een beetje pijn om afscheid te nemen van het politieke toneel. Ik 
ga wel uit de raad maar blijf betrokken bij de NAP dus u zult mij nog heel vaak zien. Ik wens jullie heel veel 
succes in deze barre tijden van de economie en wens jullie in deze gemeente het allerbeste toe. Maak er 
wat moois van zou ik zeggen. Dank je.’ 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 

11. Toelating/beëdiging mevrouw J.E. de Leeuwe als raadslid 
De voorzitter  
Door de gemeenteraad is tot de toelating als lid van deze vergadering besloten. U weet alvorens u uw 
functie kunt uitoefenen,  overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet in de vergadering in handen van 
uw voorzitter - de eed of de verklaring en belofte dient afleggen.  
U hebt aangegeven dat u de belofte afleggen. Hij geeft aan dat hij de wettelijk voorgeschreven tekst zal 
voorlezen en verzoekt mevrouw De Leeuwe de woorden dat verklaar en beloof ik uit te spreken 
Vervolgens geeft hij aan dat de tekst voor het afleggen van de verklaring en belofte al volgt luidt:  

’Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en ik mijn plichten als lid 
van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. 
 
Mevrouw De Leeuwe dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter wenst mevrouw De Leeuwe geluk met haar terugkomst in de raad van de gemeente 
Albrandswaard en met het feit dat mevrouw De Leeuwe de ambitie heeft als om als 
volksvertegenwoordiger  in het hoogste orgaan van haar eigen gemeente te zijn. Vervolgens schorst hij de 
vergadering.  
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 

12. Motie VVD over kruispunt Rivierweg/Groene Kruisweg 
De heer Goedknegt licht toe op 31 mei de VVD het initiatiefvoorstel heeft ingediend ten behoeve van de 
doorstroming van het verkeer op het kruispunt Groene Kruisweg/ Rivierweg. Hij denkt dat iedereen de 
situatie daar wel kent die door de toestroom van auto’s van/naar Portland na avondspits vaak tot situaties 
leidt van overvolle voorsorteerstroken, overvolle rotondes en gewoon ronduit gevaarlijke situaties van 
capriolen die daar uitgehaald worden die niet gewenst zijn. Nu is er de mogelijkheid om gezamenlijk op te 
trekken met de renovatie Groene Kruisweg en er is bij uitvoering van het project in 2012 gelegenheid om 
een deel daarvan door subsidies van de Stadsregio te laten betalen wat de realisatie van het project 
financieel gezien toch al meer haalbaar maakt. Zonder die subsidie komt het hele project op de rekening 
van de gemeente. Vervolgens geeft hij aan dat de wethouder ambitieus begonnen en is volgens hem heel 
ver gekomen met het uitwerken van het voorstel, maar op 30 november kreeg de raad een memo waarin 
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voorgesteld werd om het nu even allemaal te laten liggen zoals het nu voorligt en te wachten tot de 
Voorjaarsnota om dat dan te bekijken. Als het voorstel dan meegenomen kan worden dan kan er eind 
2011 geld vrij voor gemaakt worden. Maar met het zolang laten liggen is hij bang dat de uitvoering in 2012 
in gevaar komt, waardoor de subsidie van de Stadsregio niet automatisch verlengd wordt. Dat staat er in 
de memo. Hij is bang dat deze subsidie niet verlengd wordt en de momenten van de renovatie van de 
Groene Kruisweg gemist worden waardoor de gemeente een soort situatie krijgt die er voor de Goude 
Arend is, dat een kruispunt dat net gerenoveerd is vrolijk een half jaar later als het financieel weer wel 
mogelijk is toch weer dicht gegooid wordt om eigen dingen daar te doen. Het voorstel van zijn VVD fractie 
zou zijn om het voorstel toch nog verder uit te werken. De scenario keuze die de raad heeft uitgesproken 
verder uit te werken en het voorstel te voorzien van een financiële kader en besluitrijp te maken en in het 
eerste kwartaal van 2011 alvast ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Volgens hem kan er dan 
op dat moment gekeken worden of het geld vrijgemaakt kan worden. Dan is er volgens hem duidelijkheid 
en is er nog de kans om de subsidie van de Stadsregio en het gezamenlijk optrekken met de Groene 
Kruisweg als voordelen mee te nemen. Dat behelst de motie van zijn VVD-fractie.  Hij wil graag horen wat 
de reactie is van zijn collega raadsleden en vervolgens zou hij deze motie in stemming willen brengen.  
 
De heer Van Wolfswinkel denkt dat de situatie belevende elke morgen en elke avond het op zich meevalt 
en dat het volgens hem een moment opname is. Hij geeft aan te merken dat we niet eenduidig zijn met het 
beleid met betrekking tot het meenemen van zaken naar de voorjaarsnota. Hij vindt dat ook dit 
meegenomen moet worden naar de voorjaarsnota. Ook denkt hij dat er sowieso gewoon voor een 
renovatieproject om de verkeerdoorstroming te bevorderen de subsidie zonder raadsbesluit bij de 
Stadsregio aangevraagd kan worden. En stelt voor om de zaak toch door te schuiven naar de 
voorjaarsnota. Daar is volgens hem een complete en lange lijst die raad met elkaar moet gaan bespreken, 
waar dit er een van is. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de subsidie aangevraagd kan worden maar deze is gekoppeld aan de 
uitvoering in 2012. Dus als de uitvoering in 2012 niet plaatsvindt krijgt de gemeente deze subsidie niet. Dat 
is volgens hem de voorwaarde. Hij voorziet dat met deze vertraging dat de uitvoering voorbij 2012 komt te 
liggen. 
 
De heer Van Wolfwinkel vraagt de heer Goedknegt hoe hij dit voorziet, want de voorjaarsnota wordt in de 
eerste helft van 2011 behandeld.  
 
De heer Goedknegt antwoordt het daadwerkelijk geld vrijmaken wordt bij het maken van de begroting die 
voor 2012 gedaan. Als er dan pas voorbereid gaat worden, dan voorziet hij dat de uitvoering 2013 wordt.  
 
Mevrouw Hek kan zich goed aansluiten bij de vorige spreker. Zij denkt dat er met elkaar tijdens de 
begrotingsraad een motie is aangenomen waarin duidelijk is aangegeven dat de raad er met de 
voorjaarsnota alle belangrijke grote projecten nog een keer op een rij willen hebben en zien wat daar de 
financiële consequentie daarvan zijn. Ook dit kan volgens haar fractie naar de voorjaarsnota. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat zijn zorg over de financiering voor wat betreft de subsidie niet zo 
zeer gebonden aan de uitvoering als wel de vraag of de Stadsregio dan nog bestaat. Hij gelooft niet dat 
het een zegen is want dat moet de gemeente het namelijk gaan doen met de Provincie. Hoe de relatie met 
de Provincie is volgens hem niet best is wat volgens hem niet ligt aan de gemeente Albrandswaard. Dat 
betekent volgens hem dat de subsidie dan op de buik geschreven kan worden. Hij heeft een beetje 
dezelfde invalshoek als de vorige sprekers, maar hij is wel nieuwsgierig naar hoe het college daarin staat, 
omdat hij destijds ook had ingestemd met het initiatiefvoorstel van de VVD waar zijn fractie ook gevoel bij 
heeft. Hij geeft aan dat niet voor niets de wethouder terug komt met bericht want ook zij is gebonden aan 
de beperktheid van haar financiële reikwijdte. De wethouder is volgens hem gebonden aan de 
verwachtingen die met name richting bezuiniging van Rijkswege zijn te verwachten. Hij is benieuwd naar 
de reactie van het college op deze motie.  
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Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat zover zij weet de stadsregio elk jaar een rondje maakt met de vraag 
wat de gemeenten willen doen aan doorstroming en het ophogen van bushaltes en daar geven zij dan 
subsidies voor. Zij meent nooit gehoord te hebben dat Albrandswaard gebruik maakt van die mogelijkheid, 
wat zij jammer vindt. Als het wel gedaan kan worden dan lijkt het haar een goed idee,. Zij heeft het idee 
dat er dan april al aangegeven moet worden wat de gemeente van plan is. Wat dat betreft lijkt het haar 
goed om daarin in maart over te besluiten.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat ook zijn EVA-fractie knelpunten signaleert op de Rivierweg, waar een 
initiatiefvoorstel over is geweest van de VVD waarna een uitwerking door het college. In de carrousel is 
aangegeven dat zijn fractie best een aantal knelpunten ziet maar niet helemaal overtuigd was van het feit 
dat de voorgelegde oplossing ook echt noodzakelijk was. Aan de andere kant alle voorbereiding stil leggen 
schuift volgens hem de zaak heel erg naar achteren. Dus in die zin is het volgens zijn fractie een prima 
motie maar wil zijn fractie het niet loskoppelen van de discussie van de voorjaarsnota. Wat dat betreft sluit 
hij zich aan bij een aantal vorige sprekers.  
 
Mevrouw Van Ginkel reageert op de opmerking van mevrouw De Leeuwe dat de gemeente geen gebruik 
maakt van de subsidiemogelijkheden van de Stadsregio. Zij geeft aan dat niets minder waar is. Ook 
komend jaar wordt gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. Die worden volgens haar netjes 
ingediend waarna er een al dan niet een goedkeuring op komt. Met name op verkeer en vervoer is dit aan 
de orde. Ten aanzien van het voorgelegde project is dit project meer omvattend. Dat gaat over de Groene 
Kruisweg en de Rivierweg. Een aantal scenario’s is in de carrousel besproken. Zij zou er graag 
voorvarend mee verder willen gaan, ware het niet dat er toch voor een groot en aanzienlijk bedrag nog 
geld gereserveerd moet worden. Zij denkt dat het verstandig is, dat met alle financieel afweging waar de 
gemeente voorstaat dat op enig moment te doen. Of dat in de eerste kwartaal moet gaan gebeuren dat 
laat zij aan de raad over, maar dat hoeft volgens haar op zich geen probleem te zijn. Stel dat er een 
positief besluit komt om de gelden daarvoor vrij te maken bij de voorjaarsnota dan kan het zo zijn dat er in 
2012 gewoon uitgevoerd gaat worden. 
   
De heer Goedknegt vraagt zich af of hij goed begrijpt dat de wethouder wel verder gaat met de 
voorbereidingen van het plan en zegt dat er rond de voorjaarsnota als er besloten wordt om  budget ervoor 
vrij te maken dat op dat moment het plan ook gelijk besluitwaardig is. 
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het klopt. De plannen zijn volgens haar in een zover stadium dat er 
alleen wanneer er besloten wordt om het niet te doen het plan dan van de plank wordt gehaald. Maar als 
er een groenlicht voor komt dan gaat het college verder met het uitvoeren van de plannen. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat zijn optie was om het 2de verzoek puntje aan te passen en vervolgens 
het raadsvoorstel na en afhankelijk van de besluitvorming in de voorjaarsnota direct aan de raad ter 
besluitvorming aan te bieden. Als tegemoetkoming naar de bedenkingen om het ieder geval tot aan de 
voorjaarsnota niet vast te stellen maar wel te zorgen dat we niet nu de voorbereidingen en financieel 
uitwerking niet stil komen te liggen. Als de wethouder kan toezeggen wat er in de motie staat dan kan hij 
de motie kan terug halen.  
   
Mevrouw De Leeuwe had het idee had er in Albrandswaard geen bushaltes op een hoogte werd gebracht 
dat je gelijkvloers de bus in kan en wist ook niet van doorstromingbevorderende maatregelen die de 
gemeente uitvoeren met subsidies van de Stadsregio. Zij geeft aan dat nu het moment hiervoor niet is 
maar zou wel hier graag een andere keer over willen horen. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat iedereen een brief heeft gekregen vanuit de Stadsregio. Er komt 
geen enkele subsidie van de Stadsregio naar de gemeente komt over het openbaarvervoer in 



  blad 16 van 17  

Albrandswaard. Dat is volgens hem een direct gevolg van de verplichting vanuit het nieuwe kabinet om het 
gemeentelijke vervoerbedrijf te gaan uit te besteden en aan de marktpartijen over te leveren. 
 
Mevrouw Van Ginkel kan gerust toezeggen dat het raadsvoorstel wordt voorbereid zodat het direct na de 
voorjaarsnota daarbij besloten kan worden.  
 
De heer Goedknegt trekt met deze toezegging van de wethouder zijn motie terug. 
 

13. Afscheid de heer John Hagenaars griffier a.i.  
 
De voorzitter ‘Geachte leden van de raad van Albrandswaard en geachte aanwezigen, 
Vanavond tijdens deze laatste raad van 2010 is het ook meteen het laatste optreden van John Hagenaars 
als Interim Griffier van onze gemeenteraad. Ik weet dat deze man niet heel graag in de spotlights staat 
maar dit keer ontkom je daar niet aan. Sinds 5 januari 2010 ben je als interim griffier actief hier. Je hebt je 
het afgelopen jaar geprofileerd als een rustig en innemend mens met kwaliteit en overtuigingskracht. Je 
bent iemand die het van naturen in zich heeft om mensen te verbinden. Een onmisbare kwaliteit als 
griffier. Maar ook was het mooi om te zien hoe het afgelopen jaar de griffie zich heeft geprofileerd in onze 
organisatie. Men wist elkaar te vinden. En dat alles om producten die we leveren aan de raad en onze 
inwoners op een hoge plank te krijgen. Een mooie voorbeeld hierin is de gemeenteraadsverkiezingen van 
het afgelopen jaar. Wat heeft de griffie daar een geweldig project daarvan gemaakt. Nooit eerder waren er 
zoveel inwoners bij deze verkiezingsavond betrokken. Bij de medewerkers van de Griffie ben je een 
geliefd persoon, kernwoorden van hen zijn: kwaliteit, verbinden en humor. Legendarisch is de uitspraak 
dat je houdbaarheidsdatum maar een jaar is. Je hebt je medewerkers ruimte gegeven en gebruik gemaakt 
van hun talenten. Het was wonderlijk snel vertrouwd met jou als griffier. John je bent een interimmer in 
hart en nieren en dat heb je de afgelopen 15 jaar met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat je daar nog 
lang mee door gaat. Je woont in Made waar je heel plezierig woont met je vrouw en drie dochters en ik 
weet dat je gepassioneerd amateur wielrenner bent die regelmatig de heuvels van de Ardennen bedwingt 
en wat is het dan bijzonder dat jij juist in Albrandswaard werkt terwijl de Tour de France hier voorbij raast. 
John ik wil het niet voor jou langer maken hier wat jij moet gewoon weer je werk doen en toeters en bellen 
hoeven van  jou niet zo vanavond. Maar als voorzitter van de raad dank ik je hartelijk voor je werk en je 
inzet voor het afgelopen jaar voor onze gemeenteraad. Als burgemeester dank ik je voor je aandeel om de 
samenwerking tussen de griffie en de organisatie naar een hoge plank te trekken. Dank daarvoor.’ 
 
De heer Van Wolfswinkel ‘Beste John, 
De griffier in Albrandswaard heeft niet makkelijk, laat staan een interim griffier. Regelmatig werd en word 
je gestalkt door bestuurders die iets willen en soms jou op een dusdanig manier bejegenen zoals na de 
laatste raadsvergadering waarvoor ik mijn petje afneem voor de rust die je bewaarde en nog steeds 
bewaart. Ondanks je interim functie ben je zeer betrokken geraakt bij de griffie, organisatie en raad. Ook 
voor de medewerkers van de griffie voor het feit dat je in staat bent geweest om medewerkers in hun 
waarde te laten en te stimuleren tot betere prestaties, dat is een gave. Naar de raad toe ben je in staat 
geweest met je gevraagde en ongevraagde advies, naar de organisatie toe met je inzet om mensen met 
elkaar te verbinden of om het plastisch uit te drukken aan elkaar vast te lijmen. Op mijn vraag joh John 
heb je nog wat geleerd antwoordde je laatst nog, dat was van de week, nou niet zo zeer Johan ik ben al  
60, maar ik heb wel al mijn ervaringen nodig gehad om het hier voor elkaar te krijgen. Ik weet van mijn 
collega burgerraadslid dat je regelmatig te vinden was met je zakgeld in je hand bij de plaatselijke doe-het-
zelf winkel. Wij hebben niet alles kunnen vastleggen op de bewakingscamera maar voor één vak bleef je 
maar altijd maar staan. Daar hebben wij iets voor gevonden. John, bedankt voor je verbindende inzet en je 
vele lijmpogingen. Wij als raad wensen je al het goede en by the way ik zag de man al van Leeuwendaal 
alweer  driftig pennen dus ik denk dat we jou in het bestuursrecht ergens anders terug zal zien. John, 
bedankt het ga je goed.’ 
 



  blad 17 van 17  

De heer Hagenaars  dankt de raad, ambtelijke organisatie en het college voor de fijne samenwerking. 
Volledige tekst kunt u afluisteren via www.albrandswaard.nl. 

 
De heer Van Wolfswinkel bedankt de bodes voor hun inzet. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
7 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 


