
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 2012 
(verseonnr. 121625) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
P.P. B. Allard (EVA) (vanaf 19 uur) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
R. Moret (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
H. J. Duurkoop (PvdA) 
mw. P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
G.J. van de Velde-de Wilde (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

AGENDA 

1. OPENING 
• De voorzitter opent de vergadering om 18.05 uur. 
• Vaststelling agenda: 

De voorzitter stelt voor agendapunt 7 over te hevelen naar de lijst ingekomen stukken. Dit 
heeft de instemming van de raad. 
Agendapunt 5 (Johannahoeve) wordt op verzoek van de heer Van Meijbeek een 
bespreekpunt. 

2. INSTALLATIE P.(Paul) B.B. Allard 
Raadscommissie: 
Voorzitter: mevrouw De Leeuwe 
Leden: de heer De Bruijn en mevrouw Van Klaveren 
Schorsing van 10 minuten voor beraadslaging raadscommissie. 
Het dossier blijkt niet compleet. Het agendapunt wordt doorgeschoven in de hoop dat het 
dossier in de loop van avond gecomplementeerd kan worden door publiekszaken. 

3. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen sprekers gemeld. 

4. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken wordt conform de voorgestelde behandeling vastgesteld. 
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5. HAMERSTUKKEN 
a. Johanna hoeve (bestuurlijke lus) 
Dit is agendapunt is een bespreekstuk geworden. 

De heer Van Meijbeek dient namens de raad een amendement (o) in (zie bijlage, nr. 121571). 
De raad stemt unaniem in met het amendement o. 

De raad besluit conform het voorstel met in achtneming van het amendement o. (nr. 121571): 

Overwegende, 
Dat in de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
d.d. 27 juni 2012 inzaken het beroep van A.S.C. Roohé-Hoekema, de gemeenteraad is 
opgedragen om binnen twintig weken na verzending van de tussenuitspraak met 
inachtneming van hetgeen in rechtsoverweging 2.3.3. is overwogen, een besluit te nemen 
over het plandeel met de bestemming 'Wonen' op het perceel Oudeweg 4 te Rhoon (de 
Johanna Hoeve); 
Dat overeenkomstig deze tussenuitspraak de raad de keuze heeft tussen herstel van het 
motiveringsgebrek door een toereikende motivering om welke redenen het perceel niet 
voorziet in de mogelijkheid om de boerderij op genoemd perceel te splitsen in twee 
wooneenheden, dan wel, zonder dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan 
afdeling 3.4 van de Awb, het besluit te wijzigen door vaststelling van een andere 
planregeling voor bedoeld plandeel; 
Dat de raad kan instemmen met de overwegingen in het raadsvoorstel; 
Dat deze ovenwegingen geacht worden deel uit te maken van dit raadsbesluit; 

I. Het plandeel met de bestemming 'Wonen' ter plaatse van het perceel Oudeweg 4 
binnen het bestemmingsplan 'Buytenland van Rhoon' in elektronische en papieren 
vorm gewijzigd vast te stellen zodat ter plaatse twee wooneenheden zijn toegestaan; 

II. Dit besluit toe te zenden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state 
en aan A.S.C. Hoekema; 

III. Dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. 

6. 2 e TUSSENRAPPORTAGE 
De WD-fractie dient een Motie van afkeuring in tegen het college, vanwege het negeren van 
een raadsbesluit en spreekt de verwachting uit dat het besluit terstond alsnog uitgevoerd 
wordt. 
Schorsing 18.45- 18.55 uur 
De W D trekt de motie in gelet op de toezegging van wethouder Van Ginkel, dat het bedrag in 
de jaarrekening teruggaat in de algemene reserve en dat daar verantwoording over wordt 
afgelegd. 

Stemming over het voorstel van de 2 e Tussenrapportage: 
De raad stemt unaniem in met het voorstel en besluit daarmee (nr. 119342): 
De 2e Tussenrapportage 2012 vast te stellen en daarmee: 
a. de begroting (structureel) te wijzigen; 
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen goed te keuren zoals opgenomen in deze 

tussenrapportage; 
c. het positieve resultaat van de begroting na 2e Tussenrapportage 2012 ten gunste te 

brengen van de algemene reserve; 
d. met de mutatie(s) in de reserve(s) in te stemmen; 
e. de mutaties met betrekking tot de investeringen goed te keuren; 
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f. de einddata voor de realisatie van de speerpunten 8a. en 8b. uit programma 3 Kennis en 
Welzijn uit de programmabegroting 2012-2015 door te schuiven; 

g. de voltooide speerpunten uit de programmabegroting 2012-2015 en de ombuigingen uit 
de 1 e begrotingswijziging 2012 af te sluiten. 

INSTALLATIE PAUL ALLARD en schorsing tot 19.10 uur 

7. BEZUINIGING OP DE ORGANISATIE VAN 
VRAAGWIJZER IN SAMENHANG MET WIJZERPLAATS 
(o.b.v. een memo van het college aan de raad 2012 120531) 

Dit punt is bij de vaststelling van de agenda overgeheveld naar de lijst ingekomen stukken. 

8. BEGROTING 2013-2016 

Algemene beschouwingen en 1e termijn (19.10-20.15 uur) 

De voorzitter leest de ingediende amendementen en moties voor. 

Schorsing van 20.20 - 20.55 uur 

Reactie college op 1 e termijn (20.55 - 22.05 uur) 
Inclusief interrupties raad/ vragen raad 

Schorsing van 22.06 - 22.22 uur 

- 2e Termijn (22.05-23.30 uur) 

Schorsing 23.30 - 23.40 uur 

Aanpassing amendement B door WD-fractie en indiening amendement D door PvdA - fractie. 

Wethouder Euser reageert nog op de laatste vraag vanuit het CDA over het Actieprogramma 
Toekomstvisie. 

STEMMING AMENDEMENTEN 

Amendement A van de WD-fractie om het gereserveerde bedrag voor degeneratiekosten niet 
vrij te laten vallen: 
Voor: W D (5), NAP(1) 
Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Amendement A is daarmee verworpen. 

Amendement B van de WD-fractie om het gereserveerde bedrag voor de speelvoorzieningen 
in Portland te schrappen uit de begroting: 
Voor: W D (5), EVA (7), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP(1) 
Amendement B is daarmee aangenomen. 

Amendement C van de WD-fractie om het bedrag voor de uitvoering van marketingplannen in 
het kader van de Toekomstvisie Albrandswaard te schrappen: 
Voor: W D (5), NAP (1), CU/SGP (1) 
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Tegen: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), 
Amendement C is daarmee verworpen. 

Amendement D van de PvdA-fractie om de specificaties van het budget van het 
Actieprogramma Toekomstvisie uit de begroting te schrappen, en het budget te handhaven: 
Voor: EVA (7), W D (5), PvdA (3), CDA (2), NAP (1) 
Tegen: CU/SGP (1) 
Amendement D is aangenomen. 

BESLUITVORMING BEGROTING 2013 - 2016 

Stemming raadsvoorstel: 
Voor: EVA (7), PvdA (3), CU/SGP (1), CDA (2) 
Tegen: W D (5), NAP(1) 

De raad besluit daarmee conform voorstel (nr. 119157) met inachtneming van amendement B  
(nr.) en amendement D (nr.): 

1. De Programmabegroting 2013, inclusief de paragrafen, vast te stellen, 
a. Maar Programma 5, Buurt en Buitenruimte, speerpunt 1a, speelvoorziening Portland, 

te schrappen uit de begroting; 
b. De hiervoor gereserveerde € 150.000 om te zetten in concrete cohesie bevorderende 

voorstellen met name gericht op jeugd en jongeren in Portland; 
c. Bij de voorjaarsnota 2014 deze voorstellen te betrekken 
d. En met dien verstande dat de specificaties op pagina 31 en 32 betreffende het 

actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 worden geschrapt. 
2. De subsidieplafonds 2013 vast te stellen conform bijlage IV van de programmabegroting 

2013-2016; 
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014 tot en met het jaar 2016; 
4. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2013 binnen de kaders van deze 

programmabegroting de inkomsten en uitgaven te realiseren inclusief de opgenomen 
investeringen in de jaarschijf 2013; 

5. De 1 e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. 

STEMMING MOTIES 

Motie 1 van de WD-fractie met de oproep aan het college zich te bezinnen op haar werkwijze 
en haar communicatie met de raad en de inwoners: 
Voor: W D (5), 
'Tegen: EVA (7), PvdA (5), CDA (2), NAP (1), CU/SGP (1) " - • 
Motie 1 is daarmee verworpen. 

Motie 2 van de CDA-fractie met de oproep zoveel mogelijk subsidies binnen te halen en van 
subsidieverzoeken verslag te doen in de tweemaandelijkse schriftelijke rapportage over de 
voortgang van de ombuigingen: 
Stemverklaring van P.B. Rooimans PvdA: overbodige motie, dus stemt tegen. 
Voor: EVA (7), PvdA (2 (Duurkoop, Van der Graaff), CDA (2), NAP (1), 
Tegen: W D (5), PvdA (1, P.B. Rooimans), 
Motie 2 is daarmee aangenomen. 
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9. SLUITING 
De voorzitter sluit om 23.58 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 26 november 2012. 

De griffier, De voorzitter. 

mr. Renske van der Tempel Ger J. van de Velde-de Wilde 

cr 7 

5/12 



Amendement 

De gemeenteraad vari de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen óp 
12 november 2012; 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met 
kenmerk 119773, d.d. 9 oktober 2012 èh dè brief van mevr. Roöhé-Höékema 
van 6 november 2012; 

Overwegende, 

• dat in de tussenuitspraak; van de Afdeling Bestuursrechtspraak vari de 
Raad van State, d.d. 27 juni 2012 inzake het beroep van A.S.G. Roöhé-
Hoékèma, de gèméehteraad is ópgedrageri öm binnen twintig weken na 
verzending van ;de tussenuitspraak met inachtnemihg van hétgeeh in 
rechtsoverweging 2.3.3. is overwogen, een besluit te nemen over het 
plandeel met de bestemming "Wonen" op het perceel Oudeweg 4 te Rhoón 
(de Johanna Hoeve); 

• dat óvereenkomstig deze tussenuitspraak de raad de keuze heeft tussen v 

herstel van hét motiveringsgebrek door een toereikende motivering om 
welke rédenen het perceel niet voorziet in de mogelijkheid dm de boerderij 
op genoemd perceel te splitsen in twéé woóriëehhedéh, dan wel, zonder 
dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan afdéiing 3.4 van de 
Awb, het besluit te . wijzigen door vaststelling van een ahderë plarirëgëling 
voor bedoeld plandeel; 

• dat de raad kan instemmen met de overwegingen in het raadsvoorstel; 

• dat deze overwegingen geacht worden deel uit te maken van dit 
raadsbesluit; 

Besluit: 

ï. Het plandeel met de bestemming "Wonen" ter plaatse yah het 
perceel Oudeweg 4 binnen het bestemmingsplan "Büytenland van 
Rhoon" in elektronische en papieren vorm gewijzigd vast te stellen 
zodat ter:plaatse twee wooneenheden zijn toegestaan; 

I I . Dit besluit toe te zenden aan ;de: Afdélmg Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State en aan A.S.C. Hoekema; 

I I I . Dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. 

R.F.A.C.M. van-Meijbeek-j'' -^-^. / - / . . . - . r - -^ . , . 
i>^§C "' b> icrrt-s»'-r^'^ v 

pi a atsve rvang end raadsvoorzitt 
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Motie van bezinning 
Albrandswaard 

Dé Geméentéraad vari Albrandswaard. iri vergadering bijeen op 12 november 
2012, ter.besprèkihg van dè Bègrotirig 2013 

Qyérwëgeride dat: 

" Het.cqllege vier wethouders telt en daarmee ru.m voldoende tijd en 
energie moet hebben orti: 

o' Tijdig en juist te communiceren met raad en inwoners; 
'o. Goede en heldere voorstellen te formuleren; 
o scherp te sturen óp eén solide bègrotirig; 

Roept het college op: 

?• Zich te bezinnen over haar werkwijze, :haar communicatie met de raad 
en de inwoners en nu serieus werk te maken van onze gemeente. 

en gaat óver tót dè órde vari de dag, 

Fractie W D Albrandswaard. 

V. H Spruit-Remijn R. Morèt M.C.C. Goedknegt 

ATVOT I Klaveren R.F A.t/M van Meijbeek 

Motie (fontcijfer-): i . 
Voor: V^Q ^ <,•) 

Tegen v. \, A L ^ ). C / O CS ) . C O A ( ? ^ .NJ.^ri. 

Aangenomen / verworpen 

web: www.vvdalbrandswaard.nl.o rnn!.: infq@V^d3lbrandswaard.nl o p/a Amberhof 17. 3162 RA Rhóori 
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t- ïbromiswüard 

Mo tie 'Op zoek n aa r S u bsid les' 

Qè g ë m ^ n t a r a ^ in.y^gaidèri(>g bijeen öp 12 riovember 2 0 l i ter 
. féspr^i^iyp dé p 

<önstateréïit ië ;d3t:i 

• ;Weimetgenioegenrkenni5ihebben;genorTieri van :betféit dat-zojuist een tweetal 
si.ibstdie.aanvt^gèn zijn toegekend aar) Albrandswaard te v/eten een subsidie van 
€850 000 voor révitairéèri^dörps'tóiïtrum Rtópn/en éen subsidie van € 950.000 voor 
:aan!eg van een doorgaarvdë warteryerbindi.ng tuMen.^ortiarKi en de Koedóöd dcor middel 
van een sluis 

*' Hierdoor iplannen die van belang zijn vogronze gemeente, maar waar ;we geen dï 
onvoldoende geld besiAilkbaar voor hébben.- da^kz^ tbpti 
kumren' wbrdën nitgfivoerd 

• Déze tdekënriirigen een enorme stimdans vormen voor onze gemeente 

Overwegende dat: 

• :Er gèehfirtahciële n M é is öm uitvoeiing te geven aan aanvullende zaken 
.• :DÈ gémeenle A l f e de? uitvoering van haar 

töëkpiTistptennen welke van g re^nu ! kunnen zfln ypprhaarintonere. 
• - 'üMs m^ëiykhöd cm;SKen a l s n ^ dè 

tezuinigingèn te vëfzachten. ;aangej3akï-rrjci^Vwüi"de(T. 

VerzMkt hdt Cojlegè: 

• Binnen h ë t a m W e n a ^ |e 'maken voor 
ö het nauwgezet- Volgëft vanssubsidiömogëlijKbeden 
:o kahsnjke sui^idieaanvragen mei {Mipriteit en aandaêht'inle dienen 

• Waar nodig; Voor kahsnikè, éubsiaie aanyragèrj; ;yöpr^i ièn te doen aan de 
gemeenteraad voor bes^ikbaar stelien van additiohele rfiiddëlen 
Bij :dè t ^ e m a p d e l i j k w 

ook v ^ a g te doen over de ingödicrido subsidieverzoeken en de voortgang daarvan 

tot de orde yan de dag. 
En. at-öv 

"Sandra Hek Motie (HHlliCIjföf); ^ 

Voor t J A L / 1 i , ' J A { ~ -Vo- ^ 
' - t i * - . s , ^ ^ r - S , , ( v - M ( i) 

Tuycn . ssni-J),^ V-K"» f - ^ ^ ^ ' , ) 

Aangenomen/veswBE^n 

Gerai^ Si*iiitémakér 
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Albrandswaard 

:De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 12 november 2012, 
:ter bespreking van dè prógrammabegroting 2013-2016 én de 1 C begrotingswijziging 
2013-2016 

Besluit: 

Het gereserveerde bedrag voor de degeneratiekosten niet vrij te laten vallen 
en niet als aanvullende.ombuiging te verwerken in de 1 e begrotingswijziging 
2013. 

En gaat oyer tot dé orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

V.H: Spruit-Remijn R. Moret M.G.G. Goedknegt 

A. van Klaveren R F.A C W van Meijbeek 

V u ^ v u i ( - A ^ A P t i ) 

Toelichting: 

Uit de memo omtrent de financiële vérantwoording van de verkoop van de CAI 
Aibrandswaard is aangegeven dat met CIF is qvéreerigekomen dat voor de eerste 
aanleg van het FTTH netwerkwerk (glasvezel) aan CIF geen vergoeding voor 
degeneratie in"rekening wordt gebracht. Hiervoor is een bedrag yah € 400 000 
gereserveerd: De kosten yah verzakkingen en niet netjes dicht gemaakte straten 
komen dus voor rekening vari de gemeente Albrandswaard. 
in 2013'zai met de aanleg van'het'FTTH worden gestart en hét is'öp ypprhand 
allerminst zeker dat er geen degeneratiekosten voor rekening van de gemèèrité 
Albrandswaard zullen komen. De ervaring leèrt dat kabelbedrijven niet altijd éven 
netjes ajle (geasfalteerde) we^en en straten weer dicht.maken:-De.kosten.voör 
herstel iiggen normaliter bij de ppdrachtgever. Iri dit geval zijn die kosten niet te 
verhalen. Het is daarom te voorbarig om hét gereserveèrde bedrag voor 
degeneratieko.sten-nu al vrij te.laten vallen. Het risico is groot dat daardoor geen 
herstelwerkzaamheden plaats kunrièrt vinden prri de kwaliteit van de buitenruimte op 
het 'afgesproken.niveau terug te brengen. 

wèb: www.wdalbrandswaard.nl B m 
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Ij "5 SI 

Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen op 12 novembe'2012. 
ter bespreking van dè prögrammabégroting 2013-2016 en de .1" begrotingswijziging 
2013-2016 

Besluit: 

Programma 5, Buurt en Buitenruimte. Speerpunt la, i 
Portland te schrappen uit de begroting 
De hiervoor gereserveerde € 150 000 te sterte 

speeivoorziëning . , K i f i ^ 

^ n e ^ r v e ^ 
«-'•^ •«:-. 2Leti<-'.<> ri co"'- v^i-vt A_CJCHt> fcivitn . 

En gaat over tot de orde van de dag ^ . ^ ^ ^ 0 p ^ucjè en ^ M W i A M 

iFracti Jbrandswaard 

^ ' ^ ^ l . ---7 
;.C. Goedknegt ^V^'Spnjif-Remijn 

^1 

A. Van Klaveren R.F.A.C.M. v'bn Meijbeek 

0> lO " " ^ n ^ i '>c\ 

Toelichting: 

VOO.- t ' / r ï t 7 ) VA/r7X-A ^ 

Voor het in 2005 gestartgjnrttafiéf om teJujmefTtot eenSpeölttnrivéreniging in 
:.RprtiahS|éëftJp^effie^ 
vererngingjaasfnaast .en doonpittdel van^e^'ploitatiè vari ee'ri speëltg' 
' bijcbiagfe^.nn^ de sgc^ojphésteTrTdeze^ 
rfi^wbouwwijk^jstaSs^islorgp^^ grond 
gekomenJpitréfspeelrujmtëplan is e^S^emiichtigejfflfdeling van de 
sgèèïviöóme niritt^^^ 
finllFïciSn. De extra voorziening van̂  d e ^ t ^ d e spéèltuir^imiigingjwa " 
daarvaag&en^n^erdeel.Mn heUiuKtt^f inanciéleikl imaa^i^frwï^ 
gënnèëntë :êën^iè?gs^ 
yobrzieningen als de bibïïÖthe4k eri hét zwerfiEad tèr discussie staari. 
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Amendement 
Albrandswaard 

'.De Gemeenteraad Vari Aibrandswaard, in vergadering bijeen op 12 november 2012, 
tér bespreking van de. programmabegroting 2013:2016 en de 1 e begrotingswijziging 
2013-2016 

^Besluit: 
.. B e r b e r i;c£#s ' ' lèesru^r-

0 Programma 2, -BTnirt en Buitenfuimte, Speerpunt 2, Actieprogramma 
Toekomstvisie Albrandswaard 2025 te schrappen punt 2b, 2c, 2d. 

B De hierdoor vrijvallende € 107 633 toe te voegen aan dé Algemèhe Reserve. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

MCC. Goédknegt V.H. Spruit-.Kemiin Moret 

A. van Klaveren R F.A .C WK van M é ij bee k 

Toelichting: 

S i e r r - w - ^ . r ï c , 

Hèt collége heeft zonder daaraari vöorafgaaride besluitvorming in de Gemeenteraad 
gemeend een W V op te mo'eten richten: De daarmee gepaarde kosten bedragen.€ 
67.633,00. Daarnaast kost dit 0,3 FTË plus SOOüur anbtelijke inzet' 
lii hétzeifde spèerpurit spreekt het college de ambitie uit om buurtondernemmgen op 
té zetten t w v € 20.000.00 en éeri platfórrii wenst op te zetten voor kennisoverdracht 
tüssen iriitiatieven evënéëns voor € 20,000.00. 

Het opzetten van'een'buürtpnyerpeming ëh 'de prprtiötiévari'hèfni'érk-
'Albrandswaard' is nieuw beleid. Aan dit nieuwe beleid is geen besluitvorming door 
dë Gërriëënteraad yöp;af gegaan.' 
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AMENDEMENT 

Dè gem'a>n|graé'(f^anrAïtirafvdswaaréf, in vergadèririg'bfeen Cf312/iipyambór 2012 

Besluit 

Hé t . cmcBp t lKs lu i t t r i r j . l I t i ^ en 1^ •b^rotirigsiiifijzi -
. 2016' aSs vblg't té wijzigen: 

Toevoegen: 

Besiuitfjüht 1 aarivüllén mét 

:(;.:) met dien verstande rfat de apftrifinalies pp pagina 31 m 32 betre^nde' hjBl^ttfepiiga'ft irt^' 
ToBkomstvisis Albrari j swa i rd 2Ó2S iwqrdèn gëschïgpt, 

Ë r rgaa toe r tot.detird^ ^ n de dag 

^:F|?cfiqPartij vart^a Arbaid Q f ö ^ f^- L t-^'V i- ' t . . 'i 
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