
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 JULI 2012 
(verseonnr. 119125) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
R. Moret (WD) 
R.F.A.C.M.-van Meijbeek (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
H.J. van der Graaft (PvdA) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (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.M. van der Heide (EVA), wethouder M.P.C. van Ginkel vanaf 19.30 uur 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 18.05 uur de vergadering. De vergadering wordt geschorst voor het besloten 
agendapunt 2. 

BESLOTEN DEEL 

2. MEERJARENPERSPECTIEF ONTWIKKELINGSPROJECTEN 2012 (MPO) 
Alle fracties dienen een amendement (a, zie bijlage) in, om aan het raadsbesluit toe te voegen: 'Voor 
elke aanwending van de reserve ontwikkelprojecten neemt de gemeenteraad een separaat besluit op 
basis van een voorstel van het college.' 

Stemming amendement a: 
Unaniem voor, aangenomen 

De raad besluit, met inachtneming van amendement a, conform voorstel (nr. 115801) van 29 mei 
2012: 

Geheimhouding ten aanzien van het Meerjarenperspectief Ontwikkelingsprojecten 2012 d.d. 
22 mei 2012 zoals opgelegd door het college conform artikel 25 van de gemeentewet te 
bekrachtigen; 
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- Het Meerjarenperspectief Ontwikkelingsprojecten 2012 d.d. 22 mei 2012 vast te stellen 
De volgende herziene grondexploitaties vast te stellen 
* Project Centrumontwikkeling Poortugaal 
* Overboeken III 
* B Centrumontwikkeling Rhoon AH 
* Binnenland 
*WISH 
Het college opdracht te geven het Meerjarenperspectief Ontwikkelingsprojecten 2012 
halfjaarlijks te actualiseren en jaarlijks te herzien 
De voorziening t.b.v. de grondexploitaties met afgerond € 0.5 miljoen vrij te laten vallen aan 
de Algemene Reserve 
De kredieten voor de diverse projecten aan te passen en te voteren overeenkomstig de in het 

- - voorstel-weergegeven-specificatie_en_dekking_____ 
Voor elke aanwending van de reserve ontwikkelprojecten neemt de gemeenteraad een 
separaat besluit op basis van een voorstel van het college. 

HEROPENING OPENBAAR DEEL 
De vergadering wordt heropend. Mw. Van der Heide is afwezig wegens ziekte, haar wordt van harte 
beterschap gewenst. 

De agenda wordt conform voorgesteld. 

Schorsing om de voorzitter te feliciteren met zijn voorgenomen benoeming in Middelburg. 

3. JAARSTUKKEN 2011 
De voorzitter van de auditcommissie licht het advies op de jaarrekening 2011 toe en stelt voor het 
college voor het gevoerde financiële beleid in 2011 decharge te verlenen. 
De WD-fractie dient een amendement (b, zie bijlage) in om te schrappen uit het conceptraadsbesluit: 
'2. Instemmen met de toelichting op het verkoopresultaat CAI,' en over te laten '2. de resultaten van 
de verkoop CAI zijn verwerkt in de programmarekening 2011.' 

Besloten deel vanaf 19.45 uur over de geheimhouding rondom de CAI. 
De wethouder stelt voor alle vragen van fracties omtrent de CAI te inventariseren en op een later 
moment te bespreken. 
Door deze cijfers nu in de openbaarheid te brengen met een raadsvoorstel, schendt het college de 
door de raad opgelegde geheimhouding. 
De raad haalt bij deze de geheimhouding van de besluitenlijst van 22 december 2011 en het daarin 
opgenomen raadsbesluit (nummer 107074) af, gelet op het feit dat deze gegevens in de jaarrekening 
2011 zijn opgenomen. 

En haalt tevens de geheimhouding af van dit in eerste aanleg besloten deel van de vergadering. 

De raad wordt heropend om 20.05 uur. 

De WD-fractie dient mede namens de NAP-, PvdA- en CU/SGP- fractie een motie (I, zie bijlage) in, 
waarin het college wordt opgedragen het overzicht van het resultaat van de CAI vóór 1 september 
2012 aan de raad aan te bieden. 

Stemming over amendement b: 
Voor: EVA (6), W D (5), PvdA (3), CDA (2), NAP (1), CU/SGP (1) 
Tegen: -
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Daarmee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het conceptraadsbesluit jaarrekening 2011: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Stemming over motie I: 
Voor: CDA (2), PvdA (3), W D (5), NAP (1), CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (6) 
De motie is daarmee aangenomen. 

De raad besluit, met inachtneming van amendement b, conform voorstel (nr. 115967) van 7 juni 2012: 
De programmarekening 2011 vastte stellen en het negatieve saldo van € 15.403,- ten laste te 
brengen van de algemene reserve; 
De resultaten van de verkoop CAI zijn verwerkt in de programmarekening 2011; 
Een bedrag van € 210.000,- uit de bestemmingsreserve CAI beschikbaar te stellen voor de 
afwikkeling van de nakomende kosten; 
Een bedrag van € 1.350.000,- uit de bestemmingsreserve CAI vrij te laten vallen ten gunste 
van de Algemene Reserve. 

4. 1e TUSSENRAPPORTAGE 2012 
De WD-fractie dient een amendement in (c, zie bijlage), om punt a van het conceptraadsbesluit te 
wijzigen in 'de componenten uit deze tussenrapportage in de begroting 2012 en de structurele 
componenten hiervan te betrekken bij de Voorjaarsnota voor de begroting 2013 met uitzondering van 
de € 22.000,- voor het anders organiseren van bewaking van de fietsenstallingen'. 

Stemverklaring CU/SGP: er is gevraagd om duidelijk uit te leggen in de tussenrapportage wat er 
gebeurt met de fietsenstalling, als dat toegezegd wordt, dan kan de CU/SGP zich hierin vinden. 

NAP: uitstekende zaak als de fietsenstalling open kan blijven voor € 22.000, de fractie hoopt dat ook 
de rest van de boekhouding zo netjes gevoerd wordt en ondersteunt het amendement 

CDA: gaat mee in het amendement met de garantie dat de bewaking van de fietsenstalling 
gehandhaafd blijft. 

Stemming over amendement c: 
Voor: W D (5), PvdA (3), CU/SGP (1), NAP (1), CDA (2), EVA (De Bruijn) 
Tegen: EVA (5), 
Daarmee is amendement c aangenomen. 
Nadrukkelijk is aangegeven dat het niet ten koste mag gaan van de bewaking van de fietsenstalling. 

Stemming over het voorgestelde raadsbesluit: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

De raad besluit, met inachtneming van amendement c, conform voorstel (nr. 114845) van 8 mei 2012: 
a. De componenten uit deze tussenrapportage in de begroting 2012 en de structurele 

componenten hiervan te betrekken bij de Voorjaarsnota voor de begroting 2013 met 
uitzondering van de € 22.000 voor het anders organiseren van bewaking van de 
fietsenstallingen; 
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b. De voorgestelde aanpassingen in de speerpunten van de begroting 2012 qua tijd, geld en 
kwaliteit te verwerken; 

c. De voorgestelde aanpassingen in de ombuigingen i.h.k.v. het sluitend maken van de 
begroting 2012 qua tijd, geld en kwaliteit te verwerken; 

d. De budgettair neutrale begrotingswijziging(en) goed te keuren zoals opgenomen in de 1 e 

Tussenrapportage 2012; 
e. De mutaties met betrekking tot de investeringen c.f. pagina 22 en bijlage III van de 1 e 

Tussenrapportage 2012 goed te keuren. 

5. VOORJAARSNOTA 2013 
Algemene beschouwingen van de fracties in volgorde van grootte: EVA, W D , PvdA, CDA, NAP en 
CU/SGP. 

De WD-fractie dient een motie (II, zie bijlage) in, om het college op te dragen de concept-
Programmabegroting 2013 - 2016 te baseren op een sluitende begroting 2012 en te besluiten dat 
voordat besluitvorming over de programmabegroting 2013 - 2016 plaats vindt, de niet realiseerbare 
ombuigingen 2012 en de gevolgen van de junicirculaire, voorzien van een dekkingsvoorstel, ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan de raad in een derde begrotingswijziging 2012. 

Gelet op de toezeggingen van het college trekt de WD-fractie deze motie in. 

De CU/SGP-fractie dient vier moties (III, IV, V, VI, zie bijlagen) in: 
Motie III draagt het college op belemmeringen in de regelgeving op te heffen en de regeldruk te 
verminderen om het zo mogelijk te kunnen maken dat er meer inwoners van Albrandswaard kunnen 
participeren in het vrijwilligerswerk en doet dit samen met de vrijwilligersvacaturebank. 
Motie IV draagt het college op de oranjecomité's in het terugbrengen van de subsidies te ontzien en 
binnen de kaders van de begroting voor de behandeling hiervan in 2012 te komen tot een oplossing. 
Om zo de ontmanteling van de oranjecomité's te voorkomen en dit volksfeest voor de toekomst veilig 
te stellen. 
Motie V vraagt aan het college er alles aan te doen om de schakelklas voor de komende jaren te 
behouden en doet dat in overleg met de scholen in Albrandswaard en/of in BAR-verband. Tevens 
rapporteert zij voor de behandeling van de begroting 2013 hoe de schakelklas voor de toekomst 
behouden kan blijven. 
Motie VI draagt het college op om per heden zorg te dragen voor uitgiftepunten in de gemeente 
Albrandswaard waar het Jeugd Vakantie Paspoort te koop moet kunnen zijn tegen het daarvoor 
gestelde tarief. 

Reactie van het college op de eerste termijn van de raadsfracties (wethouder Euser, Rombout en Van 
Praag). 

Stemming raadsbesluit: 
Voor: unaniem 

De raad besluit conform voorstel (nr. 116522 versie 2) van 26 juni 2012: 
In te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2013 (kenmerk 114757), 
versie 10 mei 2012, zijnde: 
1. Paragraaf C2. Wijzigingsvoorstellen ombuigingen 2013-2015: 
a. Aankoop boederij Verhoeff: gezien het ontbreken van middelen richt de gemeente zich alleen op 
het ondersteunen van initiatieven van derden welke gericht zijn op het behoud van de boerderij; 
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b. Achterwege laten nieuwbouw jongerencentrum: ingaande 2013 de bestaande 
ombuigingstaakstelling met€ 19.000,- structureel te verlagen; 
c. Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen: ingaande 2013 de bestaande 
ombuigingstaakstelling met€ 11.000,- structureel te verlagen. 

2. Paragraaf D1. Stand van zaken realisatie speerpunten 2013-2015. 
a. Speerpunt programma 1/1a. Vaststellen van veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad: voor 
het uitwerken van de actiepunten uit de nota integraal veiligheidsbeleid in de begroting 2013-2016 een 
structureel budget opnemen van € 75.000,-
b. Speerpunt programma 2/3a. Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van 
de openbare ruimte: dit speerpunt samenvoegen met speerpunt 4 van programma 5 (eenvoudiger 
groenopbouw); 
c. Speerpunt programma 3/2b. Digitalisering bibliotheek: de einddatum waarop dit speerpunt 
gerealiseerd dient te zijn, door te schuiven van 2013 naar 2015; 
d. Speerpunt programma 3/8d. CJG inrichten als front-office voor jeugdzorgtaken: de einddatum 
waarop dit speerpunt gerealiseerd dient te zijn door te schuiven van 2013 naar 2015; 
e. Speerpunt programma 6/2a. PvA samenwerkingsmogelijkheden uitvoerende en facilitaire zaken: de 
einddatum waarop dit speerpunt gerealiseerd dient te zijn door te schuiven van het 2 e kwartaal 2012 
naar het 2 e kwartaal 2013. 

3. Paragraaf E. Onvermijdelijke claims. 
a. In de begroting 2013-2016 de inkomsten bouwvergunningen voor de jaren 2013 en 2014 met€ 
100.000,- af te ramen; 
b. De ramingen voor onroerend-zaakbelastingen en algemene uitkering structureel te verlagen in de 
begroting 2013-2106 met € 200.000,-; 
c. Op het investeringsplan begroting 2013-2016, jaarschijf 2013 een investeringsbedrag opnemen van 
€ 220.000,- voor de aanschaf en plaatsing van 103 nieuwe grafkelders op de begraafplaats te Rhoon, 
waarbij de kapitaallasten verbonden aan deze investering worden betrokken in de kostendekkendheid 
van de tarieven; 
d. Voor de vervanging van smartphones ingaande 2013 een structureel budget op te nemen in de 
begroting 2013-2016 van € 20.000,-; 
e. De structurele financiële gevolgen van de 1 e Tussenrapportage 2012 op te nemen in de begroting 
2013-2016. 

4. Paragraaf G. Voorgesteld aanvullende ombuigingen: 
a. De jaarschijven 2013, 2014 en 2015 uit het investeringsplan behorende bij de begroting 2012-2015 
volledig met één jaar door te schuiven in de begroting 2013-2016 en de lagere kapitaallasten te 
verwerken in de begroting 2013-2016; 
b. Bij de raming onroerende-zaakbelastingen begroting 2013-2016 voorde jaren 2015 en 2016 extra 
inkomsten te verwerken in de begroting 2013-2016; 
c. In de begroting 2013-2016 een aanvullende taakstelling op te nemen te realiseren op de 
inkoopbudgetten oplopende van € 75.000,- in 2013 tot € 200.000,- in 2016. 

5. Paragraaf I. Kaders Programmabegroting 2013-2016: 
a. In te stemmen met de uitgangspunten Programmabegroting 2013-2016 zoals opgenomen in 
paragraaf I van de Voorjaarsnota 2013; 
b. Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2013-2016 uitgaan van de in het raadsvoorstel (nr. 
116522 versie 2) opgenomen woningvoorraad- en inwonersprognose in plaats van de opgenomen 
prognose in de Voorjaarsnota 2013 pagina 30; 
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c. Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2013-2016 de overige parameters te hanteren zoals 
opgenomen in paragraaf I van de Voorjaarsnota 2013 pagina 31. 

Stemming over motie III: 
Voor: CU/SGP (1), W D (5) 
Tegen: CDA (2), PvdA (3), NAP (1), EVA (6) 
Daarmee is de motie verworpen. 

Motie IV wordt ingetrokken. 

Stemming over motie V, die wordt aangepast door 'er alles aan te doen' te vervangen door 'maximale 
inzet te plegen': 
Voor: CU/SGP (1), NAP (1), CDA (2), W D (5) 
Tegen: PvdA (3), EVA (6) 

Daarmee staken de stemmen en wordt deze motie morgenavond nogmaals in stemming gebracht. 

Motie VI wordt ingetrokken. 

6. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.53 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 10 september 2012. 

De griffier, De plv. voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Richard F.A.C.M. van Meijbeek 

Bijlagen: 
Amendementen a, b, c 
Motie I, II, III, IV, V, VI 
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koningifïfwtfilitg mm ttmier busk tteeji dm de amiere evenementen in de dorpen. 

Druijpt-hM coileye oi> om: 
De ófiMjecomiiés in het («ruxbrengen van de i-ubsidies re omziet} eri bimnn de kaders yan de. 
hi'ftroting voor de hebandéiin^ hieryart kt 2012 te komen tót een oplossing. Om zó de 
ontmaMfflmg vim-de ttrttrtfecumUis te voorkomen en dit vollafèest y<for dt ktekamsi-veitig'te 
Sttilïén. . 

En gaai 'tivep-tot de orde van dc dag. 

Chïsten Ume/SGF •Frovifc 

.Imti van WoUswihket 

MclTc (noiri.cijfert: ' J ^Z 

Tegen: 

\ ; i . ' 

1 \J 

AR ng en orrterW ve^vn.'p^n 
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91./H 

Cc, 

•ftnp ap. UVA aplo ap pit JSAO jimS-i/jf-

m/ifïjqvwf- unpnoysKj sstucpoi 
<ip ,i00A ;i)pfix{bips'ip -joq ?[QZ jfciiJOjfotf ap un.i Si-tippUnyay ajïMHii fiz.jjaaiJfïdiïiM 'm>M£ 

putXjM*. HYtJ W fo/u;ypjtjp.-ti.vpiip.tij]f/ ui-Mfotpx-ap /aw.fiafjaAó. 
u; nip wip ia wpmnpci w UVJOCapuomuf. op-joox oyyiimifas sp tuaM>0p-mttmf3»ft».-*ii 

'swoyjcoA pmtjsJMppfttoj uaajm utsSuiiJMij-u»,tftituapuo jMpiS**: 
tftf ui woojfmi wqq uw /oi fHmupftq sopfiayvu-js unanvxtisqqiq loripmspoott 

:ii>p ï>piii)3Mu-w) 

pjamMspunuqiy 

ut xhpfjirpnps *p.im uzjj'atjdó f/' pao./ uoSutisffltMitio urki apuaqqjHj aautf^f-^f»^ 

ZJOZ t&ft. ^ Uditfttj Hurj^pnji.tas in pjrsamptmjqjy aiujaittn% gp iiiy,\ pooJ 0(7 
ïnpyx 

dl 

7t 



Motie 

De raad yan de .gemeen te A Ibra'ulwdfjr d in verguderirt}-bijeen op 'Jjiüï lül'l 

Kenma ganonmn.hebbende vut; bet feit dat het college vcm Burgémeej/tër 'm Wtikhiideixde 
WgifléyimMt Jéügd Vakantie laspoort heeft slop gezet en er op dit aumtent-geen aiternatief 
gebóden win dt btiüicn.dc genicenie Albrsindnyuard. 

Ovenvegendedai; 
Iktt het Jeugd Vttkantk Paspoort in een dttidêiifks behoefte voorziel en dê 
btivbschtiaikindensn 'in de gelegenJteid. stelt om euftitar np le. .snuiver, in ihadt' Rótterdam 

Draagt het coilège tip tm: 
Per 'heden ztit-gle dragen voor idtgif/épUnien in ik gemeente Aibriindswttard \\tiur hel Jeugd 
Vakantie Paipoort te koop moet kunnen zijn tegen het duur,'t>(>r gextélde tarief. 

En gaat óver tot de orde. vati de dag. 

ChristmUnie/SGP Fratdin 

•.Uihti^d^Wolfswïnke.i 

Nta-ieïrom.cijlcf): A iX 
Voor: v f ^ 

KJ 
ingenomen J ve.rv/oipon 
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