
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 10 SEPTEMBER 2012 
(verseonnr. 119783) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) 
AA. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
A.M. van der Heide (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
R.. Moret (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD, voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

Afwezig: R.C. Littel (EVA), mw. P.B. Rooimans (PvdA) en mw. V.H. Spruit (WD) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering. 
De agenda wordt conform voorgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
De WD-fractie stelt vragen over de herinrichting van de Viaductweg. Wethouder Van Ginkel 
beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 EN 3 JULI 2012 
Besluitenlijst 2 juli 2012: pag. 3 1 6 tussenrapportage 2012: Stemverklaring CU/SGP is onvolledig. 
Besluitenlijst 3 juli 2012: Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
CU/SGP merkt bij het ingekomen stuk onder nr. 116768 (Vonnis rechtbank Dordrecht zaak 
Heezen/BonBon/Gemeente) op, dat door deze uitspraak blijkt dat de staat van boerderij Oostdorp aan 
de Slotvalkensteinsedijk 5 nog gedurende jaren hetzelfde dreigt te blijven en bespreekt de 
consequenties hiervan graag in een carrouselvergadering. Verzoek aan de agendacommissie dit te 
agenderen voor een van de komende carrouselvergaderingen. 



6. HAMERSTUKKEN 
a. Milieubeleidsplan 2012-2017 en Milieuprogramma 2012-2013 (nr. 118380): 

De raad besluit het Milieubeleidsplan 2012-2017 en het Uitvoeringsprogramma 2012-2013 vrij te 
geven voor openbare inspraak. 

b. Reactie begrotingswijziging VRR 2012: 
De raad besluit conform voorstel (nr. 118329): 

in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging VRR 2012 en dat de financiële 
consequenties hiervan ten laste van de bestemmingsreserve VRR worden gebracht; 
de jaarkosten van de FLO Levensloop vanwege gemeentelijk brandweerpersoneel, 
circa € 26.000,- mee te nemen bij de 2 e Tussenrapportage 2012 

c. Vaststellen organisatieverordening gem. Albrandswaard. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 118972): de Organisatieverordening van de gemeente 
Albrandswaard 2012 vast te stellen. 

7. NIEUWBOUWPLAN TANKSTATION KLEIDIJK 
Stemming over het voorstel: 
De raad stemt unaniem in met het voorstel nr. 113251 en besluit: 

de verklaring van geen bedenking (WGB) te verlenen ten gunste van het bouwplan van een 
nieuw (Shell)tankstation op de locatie Kleidijk 94 te Rhoon en 
in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het voeren van een uitgebreide WABO 
procedure. 

8. BENOEMING 2 E PLAATSVERVANGEND VOORZITTER RAAD ALBRANDSWAARD 
Stemcommissie 

1. de heer T.W. van der Knaap (voorzitter) 
2. mevrouw A. van Klaveren 
3. de heer A. A. Kweekei 

Stemming over het voorstel (stembriefjes): 
Voor: 15 
Tegen: 1 
De raad besluit conform voorstel (nr.118976) de heer H. Duurkoop te benoemen als 2 e 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Albrandswaard. 

BESLOTEN 
9. Informeren van de raad over gevolgen vertrek burgemeester 
(zie besloten besluitenlijst) 

10. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 1 oktober 2012. 

De griffier, De plaatsvefvarrgendyvoorzitter 

mr. Renske van der Tempel ërs. Richard FAC.M. van Meijbeek 


