
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 15 april 2013 
(verseonnr. 127898) 

Aanwezig: 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
J C. de Bruijn (EVA) 
L H. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
V.H. Spruit ( W D ) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
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 

Afwezig: R.C. Uttel (EVA) tot 21.36 uur, J. Gardeitchik (EVA) 

I. OPENING 

De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering. 

De heer Littel zal pas rond 22 uur kunnen arriveren. De heer Gardeitchik is wegens een 
sterfgeval afwezig. 

De agenda wordt na het spreekrecht besproken. 

2. S P R E E K R E C H T 

De heer Peter Stoel spreekt in, namens verschillende muziekverenigingen uit Albrandswaard en 
overhandigt de raad een petitie. 

De agenda: 
De WD-fract ie wil agendapunt 6 (vaststelling Toekomstvisie en Structuurvisie) uit elkaar halen. 
Dus twee aparte besluiten nemen. 
De WD-fract ie dient een amendement (a) hierover in, dat met algemene stemmen wordt 
aangenomen. 

De PvdA-fractie stelt voor agendapunt 7 (Gemeenschappelijke regeling BAR-samenwerking) van 
de agenda te halen en uit te stellen. 
De W D vraagt een schorsing voor overleg. 
20.33 - 20.46 uur schorsing 
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Een meerderheid van de raad is voor uitstel van dit agendapunt. Agendapunt 7 gaat terug naar 
de agendacommissie. 

3. HET VRAGENHALFUUR 

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 18 MAART 
2013 

De besluitenlijst van 18 maart 2013 (nr. 126639) wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 

De lijst ingekomen stukken (nr. 127579) wordt conform vastgesteld. 

6. Vaststellen Structuurvisie en Toekomstvisie 

Stemming over het voorstel de Toekomstvisie vast te stellen: 
Voor: EVA (6), CDA (2), PvdA (3), W D (5), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 

De raad stemt daarmee in met het geamendeerde voorste l (126632) en beslui t : 

Gelet op de inspraakreacties, zoals verwoord in de Nota van beantwoording reacties 

Toekomstvisie en Structuurvisie: 

1. De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ongewijzigd vast te stellen. 

2. Het Actieprogramma 2013-2014 vast te stellen. 

3. Het budget van afgerond € 134.000 voor uitvoering van het Actieprogramma vrij te 

geven, dat is gereserveerd in de begroting voor 2013 (€ 68.000) en 2014 (€ 66.000). 

Stemverklaring over de Structuurvisie van de W D : 
De W D zou andere keuzes hebben gemaakt voor de ruimtelijke indeling en inrichting van de 
gemeente op basis van de Toekomstvisie: De W D zou graag hebben gezien dat deze meer 
concreet was geweest, meer to the point en meer pragmatisch, in overeenstemming met de 
reeds lopende projecten en ontwikkelingen. Om die reden kan de W D de Structuurvisie zoals 
deze er nu ligt niet ondersteunen. 

Stemming over het tweede voorstel (conform amendement) om de Structuurvisie vast te stellen: 
Voor: PvdA (3), CU/SGP (1), EVA (6), CDA (2) 
Tegen: NAP (1), W D (5) 

De raad stemt daarmee in met het voorstel zoals vastgesteld met het aannemen van het 
amendement en besluit: 
De Structuurvisie Albrandswaard 2025 vast te stellen met de wijzigingen, zoals beschreven in de 
Nota van beantwoording rèacties Toekomstvisie en Structuurvisie. 

7. Gemeenschappelijke regeling BAR-samenwerking 

Uitgesteld, in overleg met agendacommissie op de raadsagenda van 13 mei 2013. 
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8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 13 mei 2013. 

De griffier, 

mr. Renske van der Tempel 

voorzitter. 

Ger J. van de Velde-de Wilde 
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V O L H A R O I r i 
Muziekverenig ing Volhard ing 
Omioopseweg 6C 
Spor tcomplex de Omloop ' 
3161 ER Rhoon 
Neder land 
« (+31)06-41043229 
E-mail : volharding rhoon iShotmai l com 
Inlernet imp//www nui/ici««eni):iiig-vullianiiii^-rlM>uii COHI/ 

Peti t ie Cu l tuu r : 

A lbrandsuaai -d . 15 apr i l 2013 

II t) tils tuMM en letten van /mtlerslfutmfe verenigingen maken om grate -orgen tnvr Je toekomst van de gemeente 
MbramlsKuanl In ome ogen ilteigl tmitteli/k een culturele kanhlag in Alhrandnraard l)e financiële hexlt.ssingen van tie 
gemeente ten aanzien van tie laMUbs MOT <fe rerschillende verenigingen leitien mor om lol zeer Zlvare lijden in een niet 
rtMvtklenrige economie 

H i j ah verenigingen, die al moeien ftmctionei en met nitersl btptrb» hmlgetten. zien ntnm elijk* mogelijklieden om. in deze 
periotle van economische messie in ons land. t>nze hegrotingen rondte krijgen H i j zijn dim ook van mening dat tie ~nool~ 
ami tie man is. 

Wij zijn van mening, tint \tie voor Albrandswaard is. niet tegen culttim kan zijn U /V tegen cnlttmr is. is legen 
llhrandsKtiard en legen een liele grote groep in» otters HM Alhrantlm aard II i j als cultimn erenigingen zijn voor 

Albramlswaard en tlerltalve ook voor hel voorlheslatm van cnltintr in onze geliefde gemeente 

II i j vragen met tleze /vuile om aandnchl van liet college van /M II en van de letten van onze gemeenteraad voor de ontstane 
silnatie en verzoeken hen om met ons stil le slaan hij de consequenties van hun besluit. We realiseren ons dat het beslitil is 
genomen en u e zien in dat hel terugkomen o/> deze beslissing op dit moment geen aangenezen neg is. Echter in deze lijden 
van dreigende individualisering Is het juist cultuur die in tie gemeente Albrandswaard een bijdrage kan leveren aan liet 
proces van socialisering in tijd van individualisering Wij sluiten ons geheel aan bij tie mening van hel ministerie van 
untlent iis. ( tiltuur en Welenscllappen "De talloze verenigingen binnen de amateitrkunsl • ... hiiulen hel sociaal-culturele 
leven in de dorpen en sleden van ons land samen. " i 'tiltuur bitull mensen. En ctiltiturevenementen en andere evenementen 
tnenn gezamenlijkheid in gemeente De culltiunerenigingen geven ook tie jeugd van Alhrunds» third een opleiding en 
bieden lien mogelijkheden om gezamenlijk te oefenen en op te Iretlen 

Daarom verzoeken wij als citltinin erenigingen van Atbt atuLs» aard om een rontle tafeloverleg lussen alle voorzitters, hel 
('olli'gf van It en It' en betrokken ambtenaren Ier ondersteuning 

Het is in onze ogen helangrijk dal dit gesprek goed wordt voorbereid. Daarom zijn wij als verenigingen gaarne bereid om 
iindei sleuning. voor zo\-er in onze mogelijkhetlen ligt. aan te bieden bij tie (amblelijkel voorbereiding van dit gesprek 

Namens dc organisat ies cn veren ig ingen: 

IK- Vioolschool 
MCR Mimcktrvnuum Khoon 
Kil.hins Miuuloiinf O i k c l 
l ï o i nh . i i \ 
C linslclijk t'Cinongd k<K»r Ma/.m/Hlui 
Rclieht 
Siwrkimg VOILI/S 
Kerkkoor NcMMpal 
Kindcikuur ik- RcifontMog 
PuruvtiicitxM Sim WillihfoiJnskix* 
Khuonse ComcdK-
La-Uona fulurn 
OméÊBamk* n a m / H a n a $ a i 
B A C M M M 
rspcran^a AlhraiukwaarU 

K o n t a c t namens dc verentg ingen: V o l h a r d i n g , mw J. M u i / e r . V o o r / i u e r ) 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rot te rdam onder no 40343127 
ING Banknummer 57 82 852 

veraeonnr: 128521 
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