
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 MEI 2012 
(verseonnr. 115566) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
R C. Uttel (EVA) 
T.W. van der Knaap-(EVA-)-
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.M. van der Heide (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
R. Moret (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 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.34 uur de vergadering. 
De agenda wordt conform voorgesteld, met dien verstande dat de voorzitter aan het eind van de 
vergadering de raad zal vragen of en hoe het initiatiefvoorstel van de fractie CU/SGP over de 
uitbreiding van de P+R in Poortugaal behandeld zal gaan worden. 

2. SPREEKRECHT 
Insprekers: 
De heer Germeraad over het parkeren in Rhoon bij het Parkje Biggo. 
De heer Versluis over het parkeren in centrum Rhoon. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
De WD-fractie heeft een vraag gesteld over het parkeren bij de sporthal in Rhoon. Wethouder Van 
Praag beantwoordt de vragen. 
De EVA-fractie heeft vragen gesteld over de renovatie Sportlaan in Rhoon. Wethouder Van Ginkel 
geeft aan dat de uitvoering aangehouden is en dat de wethouder in een memo de raad zal informeren, 
(toezegging) 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 APRIL 2011 
Conform vastgesteld. 



5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 113783) in te stemmen met de ontwerp begroting 2013 van 

de Stadsregio Rotterdam. 
b. De raad besluit conform voorstel (nr. 110291) in te stemmen met de Nota van uitgangspunten 

Poortugaal Dorp en de bestemmingsplanprocedure inzetten en doorlopen. 
c. De raad besluit conform voorstel (nr. 112130) de verordening cliëntenparticipatie 2012 vast te 

stellen, met daarin onder andere de volgende wijzigingen: 
a. In artikel 4, lid 4, in de eerste zin na het woord "een" in te voegen; door hen voorgedragen; 
b. In artikel 4, lid 4, in de laatste zin de woorden "Voorgaand lid is" te vervangen door: Leden 2 
en 3 zijn; 
c. In artikel 5, lid 4 de verwijzing naar artikel 3, lid 2 te wijzigen in een verwijzing naar artikel 4 
lid 2. 

II. Deze wijziging treedt met ingang van de dag na die van haar bekendmaking. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 113210) in te stemmen met het Risico Profiel VRR. 

7. BEËDIGING DHR. KAMPHUIS TOT RAADSADVISEUR/COMMISSIEGRIFFIER 

De heer Kamphuis wordt door de voorzitter beëdigd. 

Schorsing van 21.10-21.18 uur voor felicitaties aan de heer Kamphuis. 

7a. Initiatiefvoorstel CU/SGP-fractie 

De heer Van Wolfswinkel licht het initiatiefvoorstel toe. De raad vraagt de agendacommissie de 
behandeling van het initiatiefvoorstel te agenderen in een carrousel. 
8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.24 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 11 juni 2012. 

De griffier, De voorzitte 

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


