
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 1 OKTOBER 2012 
(verseonnr. 121892) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.A. Kwèekel (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
R. Moret (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
H. J. van der Graaff (PvdA) 
mw. P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD, 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), H.J. Duurkoop (PvdA) mw. V.H. Spruit (WD) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.36 uur de vergadering. 
Na vermelding van de afwezigen, leest de voorzitter een in memoriam. 
De agenda wordt aangepast met dien verstande, dat punt 9 (Beheer Kwaliteits Plan) toegevoegd 
wordt aan de hamerstukken (als punt 6e) en dat agendapunt 6a (Jaarverslag OPO) van de hamerlijst 
wordt gehaald en apart wordt besproken als punt 9a. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich insprekers gemeld: 
De heer D. van der Ent, voorzitter van de Klankbordgroep Polder Albrandswaard, spreekt in over 
agendapunt 7, en de heer Van Hout namens honkbalvereniging Portland Puma's over het agendapunt 
toekomstscenario's sportaccommodaties. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
Er zijn geen mondelinge vragen aan het college. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 10 SEPTEMBER 2012 
Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 119786) wordt conform vastgesteld. 
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Memo over dienstenaanbod (nummer 5 op de lijst, verseon 119213) is niet juist ondertekend. De 
ondertekening dient hersteld te worden en het memo komt 26 november opnieuw op de LIS. 

6. HAMERSTUKKEN 
Stemverklaring W D over punt 6 e: Blij dat er voldoende budget is voor een basisniveau. Het beeld 
strookte echter vaak niet met de vastgestelde norm. De W D houdt dit in de gaten. 
Stemverklaring NAP over punt 6 e: Sluit zich aan bij W D . Wat afgesproken is kan voor het budget dat 
er is. Moeten.alleen erop letten dat het er ook zo uitziet. Kwaliteit en beeld moeten op niveau. NAP 
kijkt met veel verwachting uit naar stuk over burgerparticipatie dat nog moet komen. Zodat burgers 
meer initiatieven mogen ontplooien van de gemeenten op het gebied van groen. 
a. xxx 
b. De raad besluit conform voorstel (nr. 119271): 

- in te stemmen met het 'Uitvoeringsplan openbare ruimte Rhoon - standaard' als uitwerking 
van het raadsbesluit van 2 april 2012; 
- in te stemmen met het 'Groen- en kwaliteitsplan Centrum Rhoon' en het benodigde krediet € 
850.000,- te voteren onder voorbehoud dat binnen 6 maanden dekking verkregen wordt door: 

• toekenning van de bij de Stadsregio Rotterdam aangevraagde subsidie; 
• alternatieve dekking via bijvoorbeeld crowd funding, sponsoring of het instellen van 

een Bedrijven Investerings Zone als de subsidie niet (volledig) wordt toegekend. 
c. De raad besluit conform voorstel (nr. 118932): 

- de Verordening Langdurigheidstoeslag Albrandswaard 2012 vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag 
- De Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012 vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening Maatschappelijke Participatie 
Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 119207): 
De Motierapportage 1 oktober2012 vastte stellen. 

e. De raad besluit conform voorstel (nr. 118937): 
Het Beheerkwaliteitplan (BKP) Openbare Ruimte met het bijbehorende scenario 4 
(basiskwaliteit met differentiatie) vast te stellen. 

7. LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN POLDER ALBRANDSWAARD 
Schorsing van 21.44 tot 21.57 uur. 
Stemverklaring NAP: open karakter polder is NAP heel wat waard, dus dan toch maar akkoord gaan 
ondanks dat er verschillende zaken in staan die niet stroken met de ideeën van NAP. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
De raad stemt daarmee in met hèt voorstel nr. 118661 en besluit: 

Een krediet te verstrekken van € 25.000,- voor de verdere uitwerking van het LOP en de 
Uitvoeringsagenda. De dekking van dit krediet komt uit de toekomstige ontwikkelingen op de 
gemeentelijke gronden. 
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Polder Albrandswaard vast te stellen met 
inachtneming van de volgende principes: 

• Vanuit alle toekomstige ontwikkelingen in de polder Albrandswaard wordt een afdracht 
gedaan ten behoeve van kwalitatieve verbeteringen in de polder (de 17 projecten op 
de Uitvoeringsagenda). De afdracht komt ten goede van een landschapsfonds. Als de 
ontwikkeling zelf een kwaliteitsimpuls is of levert wordt bekeken of een afdracht 
gewenst is. 
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• Mocht op de locatie van korfbal en/of tennis ontwikkelingen plaatsvinden, dan komt de 
eventuele winst hiervan (rekening houdend met aankoop grond, boekwaarde huidige 
complex en verhuiskosten) ten goede aan bovengenoemd fonds. 

• De nog op te richten vereniging Albrandswaards Landschap wordt als initiatiefnemer 
van de ontwikkeling buiten de gemeentelijke gronden betrokken bij alle ontwikkelingen 
in de polder en is beoogd beheerder van het fonds. 

8. TOEKOMSTSCENARIO SPORTACCOMMODATIES 
Stemverklaring W D : de WD-fractie stemt tegen het voorstel. Niet tegen sport, maar tegen onnodig 
onderzoek. Dit geld kun je beter investeren in de sport zelf. Laten we beleid vaststellen en niet weer 
een onderzoek gaan doen en het beleid voor ons uitschuiven. 
Stemverklaring NAP: stemt tegen omdat het een te duur onderzoek, waaruit niet komt wat nodig is, 
namelijk een goed overzicht in de breedte van de mogelijkheden die er zijn. 
Stemverklaring CU/SGP: stemt voor, omdat er ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt om de 
onderzoeken die er zijn naast elkaar te leggen. 
Stemverklaring EVA: stemt voor, omdat er op basis van scenario's eerst zorgvuldig onderzoek 
plaatsvindt, voordat grote beslissingen worden genomen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (2) 
Tegen: W D (4), NAP(1), 
De raad besluit conform voorstel (nr.119225): 

De drie scenario's voor de ontwikkeling van (gemeentelijke) sport- en 
ontspanningsaccommodaties verder te verkennen; 
Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 56.000,- te verlenen voor de verkenning van de 
drie scenario's (verkenningsfase) en dit te dekken uit het investeringskrediet sportvoorziening 
Rhoon. 

9. BEHEERKWALITEITSPLAN BUITENRUIMTE 
Hamerstuk geworden, punt 6 e. 

9a. Jaarverslag 2011 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) 
Raad geeft aan behoefte te hebben aan een bespreking in een carrousel van de fusieontwikkelingen.  
Dit wordt door de agendacommissie opgepakt.  
Stemming over het voorstel: 
Voor. EVA (6), CDA (2), PvdA (2), NAP (1), W D (4) 
Tegen: CU/SGP (1) 
De raad besluit hiermee conform voorstel (nr. 118903): het Jaarverslag 2011 van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard vast te stellen. 

BESLOTEN 

De geheimhouding wordt door de raad bekrachtigd. 

10. VASTSTELLING BESLUITENLIJST BESLOTEN RAADSVERGADERING 10 SEPTEMBER 
2012 

Het verslag wordt conform vastgesteld. -

11. Informeren van de raad over gevolgen vertrek burgemeester 
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12. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur. 

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

De griffier, Devoorzitter, 

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