
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 APRIL 2012 
Verseonnr. 114712 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
R.C. Littel (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 Graaff (PvdA) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) (vanaf 20.45 uur) 
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 20.33 uur de vergadering. 
De agenda wordt conform voorgesteld, met dien verstande dat agendapunt 8 na agendapunt 6 wordt 
behandeld, gelet op het grote aantal geïnteresseerden en insprekers. 

2. SPREEKRECHT 
Insprekers voor agendapunt 8, dat na agendapunt 6 behandeld zal worden. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
De EVA-fractie heeft een vraag gesteld over de fietsenstalling in Poortugaal en de bushalte aan de 
Rivierweg te Rhoon. Wethouder Van Ginkel beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 MAART 2011 
Conform vastgesteld. 
De toezegging van de wethouder over de groencompensatie (hoeveel is er in 2009 toegezegd en 
hoeveel is daar in 2011 bijgekomen?) wordt nog nagekomen door de wethouder, na overleg met 
Rijkswaterstaat. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 



a. De raad besluit conform voorstel (nr. 112588) voor de behandeling van de klacht van de heer G. 
van Strien tegen het college en wethouder R. van Praag aan te wijzen de raadsleden S.E.M. Hek, 
J. van Wolfswinkel en T.W. van der Knaap; 

b. De raad besluit conform het voorstel (nr. 112313): 
- alle raads- en burgerieden, griffier en raadsadviseurs te voorzien van een ipad, 
- gezien de snelle ontwikkelingen van hardware de ipads voor twee jaar aan te schaffen en bij 
aantreden van de volgende raad te overwegen nieuwe hardware aan te schaffen, 

- in de begroting een afschrijftermijn van twee jaar op te nemen. 

8. STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN HERONTWIKKELING RIJSDIJK 95 e.o. 
Insprekers: 
- De heer Nijssen (namens meerdere inwoners van de wijk Essendael); 
- De heer Van Dongen; 
- De heer Tabink; 
- De heer Groeneveld. 

Wethouder Van Praag reageert vanaf het katheder. 

Schorsing van 21.16-21.35 uur 
De heer Goudriaan verlaat tijdens de schorsing de vergadering in verband met een sterfgeval in de 
familie. 

Alle fracties steunen het orde voorstel van de PvdA-fractie om het agendapunt van de agenda te 
halen en eerst de bewoners te gaan consulteren. 

7. CENTRUMONTWIKKELING RHOON: LANGPARKEREN 

De WD-fractie dient samen met de EVA-fractie een amendement in (amendement a). 

Schorsing van 22.35 -22.57 uur 

De W D - en EVA-fractie dienen een herzien amendement in (amendement a). 

Stemming over het amendement a: 
Voor: unaniem (18 stemmen) 
Stemming raadsvoorstel: 
Voor: unaniem (18 stemmen) 

Hiermee besluit de raad conform voorstel (nr. 111199 ), met inachtneming van het amendement: 
1. Een keuze te maken voor het scenario midden voor het uitbreiden van de 

parkeermogelijkheden centrum Rhoon en het college opdracht te geven dit scenario verder uit 
te werken; 

2. Het college opdracht te geven 15 parkeerplaatsen op het Louwerensplein te realiseren in 
plaats van 12; 

3. Indien gekozen wordt voor scenario midden of extreem het college mandaat te geven voro het 
doorlopen van de benodigde bestemmingsplanprocedure, volgend uit besluitpunten 1 en 2; 

4. De kosten voor aanleg van de extra parkeerplaatsen, voor zover die niet gekoppeld kunnen 
worden aan een bouwplan, te dekken uit de voorziening centrum Rhoon restgebied (circa € 
236.000) en de subsidie revitalisering centrum Rhoon (€ 159.000); 

5. Het college opdracht te geven de parkeermogelijkheden op de locatie van de voormalige 
vijver te maximaliseren; 



6. Het college opdracht te geven te komen met een definitieve oplossing voor lang-parkeerders, 
financieel en ruimtelijk onderbouwd, waarbij met name gekeken wordt naar de volgende 
locaties: 

Locatie Sence; 
Locatie "Biggo van Duyvelande"; 
Locatie Dorpsd ij k 131; 
Locatie Sporthal Rhoon; 
Locatie Julianaschool. 

9. VASTSTELLEN TOEKOMSTVISIE 
De WD-fractie dient een amendement in (amendement b), om 'Albrandswaard, dorpen tussen groen 
en stad' te handhaven. 

Stemming over amendement b: 
Voor: unaniem (18 stemmen) 

Stemming over het raadsvoorstel: 
Voor: unaniem (18 stemmen) 

Hiermee besluit de raad conform voorstel (nr. 111677), met inachtneming van het amendement: 
de ontwerp Toekomstvisie Albrandswaard 2025, met als titel "Albrandswaard, dorpen tussen groen en 
stad", vast te stellen als basis voor de uitwerking van de Structuurvisie, het Actieprogramma 
Albrandswaard 2025 en een communicatiestrategie voor ontwikkeling van het 'merk' Albrandswaard. 

9a. Moties vreemd aan de orde van de dag 
De EVA-fractie dient twee moties, vreemd aan de orde van de dag in: 
Motie I: Motie kapverordening, de EVA-fractie wil dat het college zo spoedig mogelijk een gewijzigde 
kapverordening aan de raad voorlegt, waarbij het woord 'beschermde' in artikel 4:11 lid 1 wordt 
geschrapt. 
Motie II: Motie Duizend bomen, waarin de EVA-fractie ervoor pleit dat het college de beoorgde 
herplantplicht integraal op zich neemt en op basis van het eerdere bomenstructuurplan locaties 
aanwijst voor massale herplant uiterlijk in het voorjaar van 2013. 

Gelet op de reacties van de raad en het college, trekt de EVA-fractie de moties. 

10. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.03 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 14 mei 2012. 

De griffier, ^^fZ&~?' D e voorz)! 

mr. Renske van der Tempel mrH^feritTM. Bergmann 

Bijlagen: 
Amendement a 
Amendement b 
Motie I 
Motie II 


