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

Afwezig: J.C. de Bruijn (EVA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.23 uur de vergadering. 

2. SPREEKRECHT 
Er zijn geen aanmeldingen 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 23 JANUARI 2011 
De naam van dhr. Prinsen bij de aanwezigen zal worden gewijzigd in dhr. Van der Knaap. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Punt 8: er volgt een memo over de parkeerproblematiek. Deze memo wordt besproken in een 
carrousel. 
Punt 16, brief van de heer Bijl: de griffie vraagt bij de heer Bijl na of dit een klacht richting de 
wethouder is. Zo ja, dan zal deze als zodanig behandeld worden. Is het niet bedoeld als klacht, dan 
kan het stuk ter kennisgeving worden aangenomen. 
De lijst ingekomen stukken wordt voor het overige conform afgehamerd. 



6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 107775) te benoemen als leden van de Programmaraad 

Albrandswaard: dhr. W.F. Riegman, mw. B.C.J. Huigen-du Mortieren mw. H.J. Ketting van Vugt; 
b. De raad besluit conform het voorstel (nr. 109310) in te stemmen met de startnotitie Duurzaam 

Albrandswaard; 
c. De raad besluit conform voorstel (nr. 106890) de te realiseren bezuiniging over 2012 voor het 

bibliotheekwerk te bestemmen voor bibliotheekwerk in de begroting van 2013. 

7. STARTNOTITIE INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL 
Toezegging: Wethouder van Ginkel zegt toe dat de optie 'zelf uitvoeren' (voor 3 gemeenten) wordt 
meegenomen in het onderzoek. 

Stemverklaringen: 
Mw. De Leeuwe (NAP) stemt voor, maar committeert zich niet bij voorbaat aan de uitkomsten van het 
onderzoek. 
Dhr. Van Wolfswinkel (CU/SGP) stemt voor, maar heeft grote behoefte aan een bredere discussie 
over de vorm van samenwerken. 
Dhr. Goedknegt (WD) stemt voor gelet op de toezegging van de wethouder, maar behoudt zich het 
recht voor, op basis van de uitkomsten en de lopende discussie over de BAR-samenwerking, op het 
moment dat gevraagd wordt om besluitvorming uitstel te vragen. 

De raad besluit unaniem conform voorstel (nr. 108159) de Startnotitie samenwerking inzameling 
huishoudelijk afval vast te stellen. 

8. INDEXERINGBRIEF GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 2013 
Er vindt een discussie plaats over hoe deze brief tot stand komt. Ook wordt gesproken over de manier 
van voorbereiding en behandeling door de raad. Dit zal nader worden besproken in de 
auditcommissie. 
De PvdA vraagt zich af of een Gemeenschappelijke Regeling op basis van de Wet GR alles zomaar 
naast zich neer kan leggen. 

De raad besluit unaniem conform voorstel (108762) in te stemmen met de inhoud en de verzending 
van de indexeringsbrief, namens de gemeente Albrandswaard, aan de gemeenschappelijke 
regelingen: 
a. De Stadsregio Rotterdam-Rijnmond 
b. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
c. De DCMR 
d.VRR 
e. Halt 
f. OGZ Rotterdam-Rijnmond. 

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



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 12 maart 2012. 

De griffier. De voorzitter 

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


