
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 11 JUNI 2012 
(verseonnr. 116602) 
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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) 
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 

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), A. van Klaveren (WD) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.34 uur de vergadering. Bericht van afmelding van de heer R. van Meijbeek 
en mevrouw A. van Klaveren. 
De heer Gardeitchik verzoekt de raad de behandeling van agendapunt 9 (aanpassing zenderpakket 
CAI) uit te stellen, in verband met nieuwe informatie van Caiw en de behoefte aan een advies van de 
programmaraad. 
Voor dit ordevoorstel: EVA (7), CDA (2), NAP (1) 
Tegen dit ordevoorstel: CU/SGP (1), PvdA (3), W D (3) 
Het raadsvoorstel wordt daarmee van de agenda afgevoerd en zal in een volgende carrousel 
behandeld worden. 
De agenda wordt overigens conform voorgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Insprekers: -

3. HET VRAGENHALFUUR 
De CU/SGP-fractie stelt vragen over de boerderij Oostdorpseweg. Wethouder Euser beantwoordt de 
vragen voor zover mogelijk. Daar waar het vertrouwelijke informatie betreft (vragen 3 t/m 7), zal hij de 
antwoorden in een (geheim) memo aan de raad toezenden. (Voor de vragen zie bijlage). Gelet op het 
verzoek van de PvdA-fractie om beantwoording uit te stellen tot de uitspraak van de rechter heeft 



plaatsgevonden in verband met de juridische risico's die beantwoording met zich meebrengt, zal de 
wethouder dinsdag a.s. het college vragen hierover een beslissing te nemen. Daarna zal aan de raad 
gecommuniceerd worden wanneer het college de resterende vragen gaat beantwoorden. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 MEI 2011 
Conform vastgesteld, met de opmerking dat het besluit bij hamerstuk c alsnog zal worden toegevoegd. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
De NAP-fractie legt een stemverklaring af, dat zij tegen hamerstuk b, opheffing van het 
toezichtsorgaan Vraagwijzer is. Gemeentelijk toezicht op de onafhankelijke advisering door 
Vraagwijzer is essentieel en een eerste voorwaarde voor het voeren van regie. 

a. De raad besluit conform voorstel (nr. 114653) vast te stellen de motierapportage van 11 juni 2012 
met verseonnummer 11359. 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 112792) in te stemmen met opheffing van het 
toezichtsorgaan Vraagwijzer. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 115244): 
1. Geen zienswijze in te dienen tegen de concept-begroting 2013 van de SVHW; 
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2013 van de DCMR; 
3. Geen zienswijze in te dienen tegen de programmabegroting 2013 ca. van het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen; 
4. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-programmabegroting 2013 van de NRIJ. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 112352): 
I. De door het college genomen besluiten op grond van het delegatiebesluit van 20 april 2009 
(2009/1365) te bekrachtigen; 
II. De aan de raad toekomende bevoegdheden uit de Wet BAG, te weten het vaststellen van de 
overige openbare ruimten, de toekenning van nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, 
standplaatsen en ligplaatsen, te delegeren aan het college. 

7. BESLUITVORMING REGIEGEMEENTE 
De PvdA-fractie merkt op dat in het raadsvoorstel op pagina 3 staat "De raad controleert het college 
op de kwaliteit van het gevoerde bestuur". Dit zou moeten zijn, dat de raad het college controleert op 
de doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. De PvdA-fractie vindt deze aanpassing 
essentieel. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (7), W D (3), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP(1) 
Daarmee is het voorstel aangenomen. 

De raad besluit conform voorstel (nr. 106946): 
1. in te stemmen met de ontwikkeling naar regiegemeente; 
2. als kader voor deze ontwikkeling vast te stellen: 

a. Albrandswaard is en blijft een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente; 
b. Het perspectief van de burgers, instellingen en ondernemers staat voorop in wat we 

doen; 
c. Wij versterken de eigenheid en identiteit van onze dorpen en gemeenschappen; 



d. Wij maken als gemeente een duidelijke keus waar het accent van onze taak ligt: 
richting geven aan onze samenleving en samenlevingsvraagstukken (visie 
en beleid); 
daarin beslissingen nemen (kaders); 
inwoners met elkaar verbinden (partnerschap aangaan); 
de vitaliteit van onze samenleving aanboren voor gemeenschapstaken 
(ontketenen en faciliteren). 

e. Wij zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke 
kosten; 

f. De eigen burgers worden aan het loket in onze eigen gemeente geholpen; 
g. We heffen onze kwetsbaarheid in de gemeentelijke bedrijfsvoering en uitvoering op 

door hierin de samenwerking met anderen aan te gaan; 
h. Wij realiseren in deze samenwerking gelijkwaardigheid in zeggenschap en invloed om 

onze verantwoordelijkheid voor deze taken van bedrijfsvoering en uitvoering waar te 
kunnen maken; 

i. Wij tonen goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap; 
j . Van het ombouwproces van de traditionele organisatie naar regieorganisatie mogen 

de burgers geen last hebben; 
k. De kosten van de regieorganisatie worden jaarlijks gespecificeerd bij de 

Programmabegroting; 
I. Het regieteam is per 1 november 2013 startklaar; 
m. In januari 2015 evalueren we voor de eerste keer de kaders a t/m I van dit besluit. 

8. BESTEMMINGSPLAN ALBRANDSWAARDSEDIJK 43, POORTUGAAL (WISH) 
De PvdA-fractie dient mede namens de EVA-fractie een motie (nr. I) om de Albrandswaardsedijk ook 
fysiek en herkenbaar in te richten als 30 kilometer zone (zie bijlage). 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

De raad besluit conform voorstel (nr. 113089): 
I. Zes schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en 1 ingediende zienswijze niet 
ontvankelijk te verklaren; 
II. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij het raadsvoorstel 
behorende bijlage "nota van samenvatting en weerlegging zienswijzen"; 
III. Vast te stellen het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" waarbij het plan, ten opzichte van 
het ontwerp ter inzage gelegde bestemmingplan ongewijzigd wordt vastgesteld; 
IV. (Een kennisgeving van) dit besluit wordt toegezonden aan: 

- de indieners van zienswijzen; 

- de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en de Provincie Zuid-Holland.  

Stemming over motie I: 
Voor: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1), NAP (1) 
Tegen: W D (3) 
9. CAI: AANPASSING ZENDERPAKKET 
Met ordevoorstel van de agenda gehaald, komt op een latere carrousel terug. 

10. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur. 



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 3 juli 2012. 

De griffier, De voo 

mr. Renske van der Tempel 

er 

a ra ld m M. Bergmann 



ChristenUnie/SGP 

Betreft: Mondelinge vraag TBV vragenhalfuur raadsvergadering 11 juni 2012 
Onderwerp: Boerderij Oostdorp Opsteller: Johan van Wolfswinkel Datum: 06-06-2012 
Zoals bekend loopt er al enige jaren een rechtzaak tegen de familie Heezen over 
de koopovereenkomst van boerderij Oostdorp. 
Recentelijk vernamen wij van de familie Heezen dat de gemeente de gesprekken om 
er minnelijk uit te komen heeft beëindigd. De gemeente kiest ervoor om de rechter een 
uitspraak te laten doen. 
De fractie heeft dan ook de volgende vragen: 

1. Het is vier jaar geleden dat "verkoop" van de boerderij heeft plaatsgevonden. Kunt 
u gespecificeerd aangeven welke kosten er sedert juli 2008 zijn gemaakt met 
betrekking tot boerderij Oostdorp (onderhoud, beheer, in stand houden, 
schoonmaken grond, huur omheining, maaien gras, et cetera). 

2. De procedure met betrekking tot het geschil over de koopovereenkomst loopt naar 
wij begrijpen sedert begin juli 2009. 
Kunt u gespecificeerd aangeven hoe hoog de tot op heden gemaakte kosten met 
betrekking tot deze procedure zijn geweest. Hierbij gaarne een onderscheid 
tussen de externe (kosten juridische bijstand) en interne (ambtelijke uren e.d.) 
kosten. 

3. Thans wordt er gewacht op de uitspraak van de rechter. Kunt u aangeven hoe hoog 
de kosten worden geschat voor het verdere verloop van de juridische procedure. Ik 
verzoek u hierbij uit te gaan van het gegeven dat er door de verliezende partij hoger 
beroep wordt ingesteld. 

4. Indien de gemeente de procedure wint, is de koopovereenkomst ontbonden en kan 
de gemeente het pand weer in de verkoop doen. De verkoop vier jaar geleden vond 
plaats tegen een koopsom van ongeveer 622.000,-. Welke opbrengst verwacht de 
gemeente thans te ontvangen. 

5. Indien de gemeente van mening is dat de verkoopopbrengst niet veel lager zal komen 
te liggen, kunt u dan aangeven waarop deze mening is gebaseerd. Toentertijd, voor 
de crisis, was er maar één persoon die daadwerkelijk heeft ingeschreven op de 
verkoop. 

6. Hoe hoog is het financiële risico, zonder de hierboven in punt 1,2 en 3 gemaakte 
kosten dat de gemeente loopt indien de procedure tegen de familie Heezen volledig 
wordt verloren? Is er sprake van boetes etc. in de koopovereenkomst? 

7. Kunt u mij de kosten-baten analyse verstrekken met betrekking tot de mogelijkheid om 
het geschil in der minne te schikken. Is het verschil in opbrengst dermate hoog dat de 
kosten en risico's die de gemeente loopt hier tegenop wegen. Indien er geen kosten-
baten analyse is gemaakt kunt u dan aangeven waarom dit niet is gebeurd. 



Christenunie 

Is er bij de kosten-baten analyse uitgegaan van de mogelijkheid van hoger beroep. Zo 
nee, waarom niet? 

8. Klopt het dat U tegen de familie Heezen heeft gesteld dat het uitgangspunt van de 
gemeente is om de oude verkoopprijs volledig te ontvangen en dat U heeft geopperd aan 
de familie Heezen om een extra kavelrecht op het perceel te creëren als compensatie 
voor de schade en waardedaling. 

9. Indien het antwoord op vraag 8 ja is, kunt u aangeven hoe dit past in het 
bestemmingsplan en of verkoop van de boerderij, nadat de overeenkomst met de 
familie Heezen is ontbonden, geschied onder dezelfde voorwaarden. Met andere 
woorden herbouw van de boerderij met ten hoogste het thans al bestaande 
kavelrecht. 

10. Bent u bereid om alsnog te trachten er in onderling overleg uit te komen en zo te 
voorkomen dat het pand nog jarenlang in deze toestand blijft staan. 

Johan van Wolfswinkel Fractievoorzitter ChristenUnie//SGP 



Mötïe 

pe gemeenberaad van:Aldrandswaard, in vergaderirig biiieen op ;l;ï juni '2012, 

Overwegende dat, 

• De AlbraridSwaardsedijk al geruime tijd een maxirrujmsnelhèid van 3D km pér uur 

ként; 

« Pe bewoners van de Aïbrandswaardsèdijk, naar aanleiding van het bouwplan 
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Albrandswa ardsedljk; 

*. De fYSieke-iririchtirig vanVde^lbrandswaartisëdijk-ais 3Q'km 'zóne riog niét i? 

gei^'ölifieérd; 

I s van mening dat, 
• Een wég die Is aangéwéieivate'So-ikiri ï u fe ibu t ly i i tk ^rrhtrkeiibaaf alajzodariig 

móet wórdéii ingèHchl; 
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