
 

Samenvatting/besluitenlijst van de carrouselvergadering 
van                         : 17 januari 2011 
over                        : Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
 
Aanwezig                : 

- dhr. A.H.G. Prinsen (voorzitter) 
- mw. R. van der Tempel (secretaris) 
- dhr. J. Gardeitchik (EVA) 
- dhr. Goedknegt (VVD) 
- dhr. L.H. Goudriaan (EVA) 
- dhr. H.J. van der Graaff (PvdA) 
- mevr. A.M. van der Heide (EVA) 
- mevr. S.E.M. Hek (CDA) 
- dhr. A.A. Kweekel (EVA) 
- Mevr. J.E. de Leeuwe (NAP) 
- dhr. R.C. Littel (EVA) 
- dhr. R.C.S. van Praag (wethouder) 
- mevr. P.B. Rooimans (PvdA)  
- dhr. J.A. Spierings (CDA) 
- mevr. V.H. Spruit (VVD) 
- dhr. H. Visser (CU/SGP) 
- dhr. J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 

 
Korte samenvatting : 
De aanwezige fracties vinden het op basis van de aangeleverde stukken moeilijk te plaatsen wat er 
precies van hen wordt verwacht aan inbreng. Zij missen de rol van de raad in het voorstel. Zij willen 
eerst praten over het proces, wie wat wanneer doet, en later nog eens bijeen over de inhoud. Een 
toelichting op de stukken door de wethouder en de heer P. Rijken wordt wel gewaardeerd.  
De wethouder licht toe dat het niet de bedoeling is om fracties nu op standpunten vast te leggen, 
maar om richting te vernemen voordat de gemeente gaat overleggen met organisatie en inwoners. Hij 
wil ook graag weten waar de raad zijn rol ziet.  
Er worden opmerkingen gemaakt over de link die deze toekomstvisie heeft met de 
ombuigingsoperatie. Tevens wordt opgemerkt dat de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting niet 
zijn meegenomen, of in elk geval niet op een zichtbare plaats in het stuk. Ook eerder gemaakte 
position papers en trendanalyses e.d. kunnen wellicht gebruikt worden als input voor deze 
toekomstvisie.  
Uitgelegd wordt verder dat het position paper een werkdocument is, waarop raad en inwoners input 
kunnen leveren.  
Er is een aantal vragen over het feit dat al begonnen is met de uitvoering van het projectplan en de 
financiering daarvan. De wethouder kan hierover in de vergadering geen duidelijkheid verschaffen en 
komt hierop terug.  
Tot slot wordt nog opgemerkt dat het handiger was geweest om de raad al bij de start van het traject, 
in juni 2010, erbij te betrekken.  
 
 
Er wordt ingesproken door de heer Brokken, betrokken burger bij de centrumontwikkeling Rhoon. 
 
Toezeggingen         : 
Het college geeft binnen twee weken een antwoord op de vraag gesteld door de VVD-fractie, hoe het 



 

zit met de € 200.000 die wordt opgevoerd, maar die door de raad niet is gevoteerd en opgegaan is in 
een bezuinigingsslag.  
 
Agenda advies        : 
College en griffie overleggen over de wijze van de voortgang, waarna de agendacommissie zich 
hierover zal buigen.  
 
 


