
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 15 juli 2013 
(verseonnr. 131418) 

Aanwezig: 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R. Moret (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

Afwezig: S.E.M. Hek (CDA), arriveert om 21.55 uur tijdens de behandeling van agendapunt 6. 
De heer A. A. Kweekei (EVA) verlaat om 00.29 uur de vergadering en stemt niet meer mee bij 
agendapunt 8 (na agendapunt 9 behandeld) en 10. 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 

2. SPREEKRECHT 
De voorzitter kondigt de insprekers aan: 
De heer Zevenbergen namens Intratuin bij agendapunt 7 en de heer Steger bij agendapunt 6. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
De fracties EVA en NAP stellen vragen over de digitalisering van de bibliotheken. 
Wethouder Rombout beantwoordt deze vragen. 

4. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 131422) wordt conform vastgesteld. 

5. Hamerstukken 
a. De raad besluit conform voorstel (130634): 

• Geen zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2014 van de 
gemeenschappelijke regeling SVHW. 

b. De raad besluit conform voorstel (129228) 
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• de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de 
gemeentewet te bekrachtigen, ten aanzien van de gelezen de startovereenkomst 
128684. 

• een voorbereidingskrediet van € 2.000,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de 
post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 

• het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van één 
woning aan de Achterdijk hoek Jaaginweg nabij nummer 34 in Rhoon nader te 
laten onderzoeken. 

c. De raad besluit conform voorstel (130629): 
• de Uitgangspuntennotitie jeugdzorg vast te stellen met daarin de volgende 

elementen: 
1. Visie en uitgangspunten jeugdzorg BAR; 
2. Kantelingsgedachte in relatie tot jeugdzorg; 
3. Reguleren van de toegang tot de jeugdvoorzieningen; 
4. Het functioneel model nieuw jeugdstelsel; 
5. Onderscheid tussen lokale en regionale opgaven; 
6. Basisprincipes proeftuin wijkzorg voor jeugd. 

d. De raad besluit conform voorstel (129701): 
• De Kroon met bijgevoegd onteigeningsplan en conceptbrief te verzoeken om over 

te gaan tot het starten van de administratieve onteigeningsprocedure op grond 
van Titel IV van de Onteigeningswet en hiermee te bevorderen dat een Koninklijk 
Besluit tot onteigening tot stand komt voor de onteigening ten name van de 
gemeente Albrandswaard van een kadastraal perceelsgedeelte, gelegen aan de 
Bakkersdijk in Rhoon, dat nodig is voor de aansluiting van de watergang langs de 
Portlandse baan op de hoofdwatergang, ter afronding van het woongebied 
'Portland' en het bestemmingsplan 'Portland'. 

• Zodra het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage heeft gelegen door het college de 
voorbereidingen voor de gerechtelijke onteigeningsprocedure te laten starten. 

• De gerechtelijke onteigeningsprocedure door het college te laten starten zodra 
het Koninklijk Besluit tot onteigening is verleend en het bestemmingsplan 
onherroepelijk is. 

e. De raad besluit conform voorstel (126671): 
• Vast te stellen de Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-

R. 
• Vast te stellen de Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R. 
• Vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 B-

Albrandswaard-R. 
f. De raad besluit conform voorstel (129986): 

• de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de 
gemeentewet te bekrachtigen, ten aanzien van de gelezen de startovereenkomst 
128986. 

• een voorbereidingskrediet van € 21.000,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit 
de post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 

• het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van een 
waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg nabij Rijkswaterstaat, nader uit te 
werken. 

g. De raad besluit conform voorstel (129413): 
• het Bed-and-breakfast beleid vast te stellen. 

h. De raad besluit conform voorstel (129236): 
• De begroting 2013 van de Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard goed te 

keuren. 

6. Stedenbouwkundige en financiële kaders Louwerensplein: continueren 
marktinitiatief Greveling of opstarten marktinitiatief Greveling/Bouman 
(burgerinitiatief) 

Korte toelichting van de voorzitter op de behandeling van dit agendapunt. 
De heer Steger krijgt vijf minuten de tijd om in te spreken, nadat hij 1492 handtekeningen heeft 
overhandigd aan de voorzitter. 
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De CU/SGP-fractie dient samen met de WD-fractie een amendement in (amendement a, zie 
bijlage), om het voorstel dusdanig aan te passen dat wordt ingestemd met het voorstel van 
OnsRhoon. 

De EVA-fractie dient samen met de PvdA-fractie en de CDA-fractie een amendement in (met 
letter b, zie bijlage) waarbij een voorstel tot stand wordt gebracht door het college in nauwe 
samenspraak met OnsRhoon, met een aantal kaders 
en een motie (motie I, zie bijlage), die het college oproept burgerparticipatie een belangrijke plek 
te geven in de uitwerking van de ontwikkelingen van het Centrum Rhoon en aan 
verwachtingsmanagement te doen bij alle betrokkenen 
en een motie (motie II, zie bijlage), die het college oproept te zorgen voor een groene uitstraling 
van het Louwerensplein. 

Schorsing: 21.35 - 21.55 uur 

Mevrouw Hek (CDA) neemt vanaf 21.55 uur deel aan de vergadering. 

De heer Steger (inspreker) krijgt het woord en reageert als laatste op het debat in de raad. 

Stemming over amendement a: 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage). 
Met 12 stemmen tegen en 7 voor is het amendement verworpen. 

Stemming over amendement b: 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage). 
Met 12 stemmen voor en 7 tegen is het amendement aangenomen. 

Stemming over het voorstel (met inachtneming van amendement b): 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage) 
12 stemmen voor en 7 tegen. 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129919, met inachtneming van amendement b, en  
besluit: 

1. Herbevestigen herontwikkelingsmogelijkheid locatie Gevelingen Dorpsdijk 106 te Rhoon, 
zoals verwoord in het College voorstel d.d. 2 april 2013; 

2. Alvorens tot definitieve inrichting van de verkeerssituatie op het Louwerensplein te 
komen, onderzoek te doen naar: 
a. Eenrichtingsverkeer in plaats van tweerichtingsverkeer op het J. Louwerensplein, 

onderbouwt met een verkeerskundig advies; 
b. Het creëren van bredere stoepen dan op dit moment opgenomen in de nu 

voorliggende planvisie; 
c. Creëren van extra parkeermogelijkheden; 

3. Verder onderzoek te doen naar: 
a. De mogelijkheid tot realisatie van extra parkeerplaatsen in de directe omgeving van 

de Julianastraat / Louwerensplein; 
b. De realisatie van een laad- en losplaats in Rhoon-dorp en uitbreiding van 

mogelijkheden op bestaande laad- en losplaats hierin mee te nemen; 
4. Regie te nemen in de verdere ontwikkeling van het gebied in en rond het 

Louwerensplein, onder meer gericht op de toenemende verkeerdrukte die ontwikkelingen 
met zich mee kunnen brengen; 
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5. In het onderzoek dat onder besluitpunt 4 wordt genoemd, in afwachting van eventuele 
(markt)initiatieven, verbetering van de uitstraling van het 'perceel Bouman' mee te 
nemen. 

Stemming over motie I: 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage). 
Met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen is de motie aangenomen. 

Stemming over motie II: 
Voor: EVA (7), CDA (2), PvdA (3), NAP (1) 
Tegen: W D (5), CU/SGP (1) 
Daarmee is de motie met 6 stemmen tegen en 13 stemmen voor aangenomen. 

7. Winkelsluitingstijdenwet 
Inspreker Zevenbergen krijgt het woord. 

De PvdA-fractie dient samen met de WD-fractie een amendement in (amendement c, zie bijlage) 
om het voorstel aan te passen en de pilot niet toe te spitsen op de branche van tuincentra, maar 
op alle winkels in de gemeente. 

Schorsing van 23.25 uur- 23.35 uur 

Stemming over het amendement c: 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage) 
Met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen is het amendement verworpen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA, PvdA, NAP, W D 
Tegen: CU/SGP, CDA 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 131267 en besluit: 

• bij wijze van proef vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen voor 
de branche tuincentra voor de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 
om iedere zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur open te mogen zijn. 

8. Vaststellen bestemmingsplan Poortugaal dorp 
Op grond van artikel 28 van de Gemeentewet geeft de heer Van Meijbeek aan niet deel te nemen 
aan de beraadslagingen en stemming rond dit agendapunt. 

De EVA-fractie dient een amendement in (amendement d, zie bijlage) over de schuur aan de 
Dorpsstraat 3. 

Stemming over het amendement d: 
Voor: EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (3), NAP (1) 
Tegen: W D (4) 

Het amendement is daarmee aangenomen.  

Stemming over het voorstel: 

Voor: EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (3), NAP (1) 
Tegen: W D (4) 
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De raad stemt daarmee in met het voorstel 129414, met inachtneming van amendement d, en  
besluit: 

• De schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
• De ingediende zienswijzen (on)gegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij 

het raadsvoorstel behorende bijlage "nota van zienswijzen"; 
• het bestemmingsplan "Poortugaal Dorp" vast te stellen waarbij het plan, ten 

opzichte van het ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan gewijzigd wordt 
vastgesteld, overeenkomstig staat van wijzigingen; 

• De nis tussen Waalstraat 2 en Dorpsstraat 3 in Poortugaal open te houden. 

9. Initiatief BUKO ontwikkeling Achterdijk-Groene Kruisweg 

Stemverklaring NAP-fractie: 
Stemt tegen gehoord de beraadslagingen. 

Stemming over het voorstel: 
Hoofdelijke stemming (zie bijlage) 
Met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen, stemt de raad tegen het voorstel met nr. 129992. 

10. Contourennota Jeugdzorg BAR gemeenten 

De NAP-fractie dient een motie in (motie III, zie bijlage) over de waarborging van de privacy van 
persoonsgegevens in de werkprocessen binnen de drie decentralisaties. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

De raad stemt daarmee in met het voorstel 128481 en besluit: 
• In te stemmen met de visie en de volgende uitgangspunten van de 

Contourennota Jeugdzorg BAR: 
1. De veiligheid van het kind of de jongere staat voorop. 
2. Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het 
moet. 
3. Eén gezin, één plan, één regisseur. 
4. Ouders en kinderen worden altijd betrokken bij het bepalen van de 
ondersteuning die zij nodig hebben (van aanbod- naar vraaggericht werken). 
5. Hulp heeft een tijdelijk karakter en wordt zo zwaar en lang geboden als nodig. 
6. Hulp wordt zoveel mogelijk dichtbij en integraal georganiseerd en in verbinding 
met lokale voorzieningen. 
7. Gezamenlijk wordt maximaal geïnvesteerd in de informele en preventieve zorg 
om het beroep op langdurige en specialistische zorg zo veel mogelijk te 
voorkomen. 
8. De aanpak wordt continu getoetst op kwaliteit en aan resultaatgerichtheid en 
doelmatigheid. 

• De Contourennota als uitgangspunt te nemen voor het vervolgtraject: 
Het opstellen van een uitgangspuntennotitie met beleidskeuzes van de raad; 
Het meerjarenbeleidsplan; 
Het uitvoeringsplan; 
De verordening 
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Stemverklaring van de WD-fractie over motie III: 
De wethouder heeft de motie in feite al omarmd. Hoewel er een verplichting is om privacy te 
waarborgen, vindt de WD-fractie het zeer goed van de NAP-fractie en de wethouder om hier 
expliciet aandacht voor te vragen. 

Stemming over motie III: 
Voor: unaniem 

Daarmee is de motie aangenomen. 

11. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.55 uur. 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 16 september 2013. 

De griffier, 

"NI 

De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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\1>2085 

Christenunie S G P 
Albrand^/aard 

Albrandswaard 

Amendement 
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen op 15 juli 2013, 

Constaterende, dat voorgesteld wordt om gezien het voorstel van het college met kenmerk 129919, 
18 juni 2013 de heronwikkelingsmogelijkheid op de locatie Greveling Dorpsdijk 106 
te Rhoon te herbevestigen; 

Overwegende, dat door burgers uit Rhoon een burgerinitiatief is ingediend, inhoudende: 
• Koop en sloop van Dorpsdijk 106, Greveling; 
• Geen herontwikkeling op de locatie Dorpsdijk 106; 
• Aanleggen van circa 30 schuine parkeerplaatsen aan het 

Louwerensplein; 
• Eenrichting verkeer Louwerensplein; 
• Herbouw op de locatie Bouman voor de huidige op de locatie 

Dorpsdijk 106 gevestigde wijnhandel; 

, dat het burgerinitiatief: 
• Aansluit bij de visie Centrumpian Rhoon 2005; 
• In overeenstemming is met de Samenwerking Overeenkomst die 

gesloten is met de heer Mahu; 
• Naar verwachting geen schadeclaims en bezwaarprocedures worden 

gestart waardoor snel tot uitvoering van het plan kan worden 
overgegaan; 

• Gesteund wordt door een meerderheid van de winkeliers, groot aantal 
bewoners en een meerderheid van de Klankbordgroep 
Centrumontwikkeling Rhoon; 

, dat er intentieverklaringen zijn van ontwikkelaars om op de locatie Bouman te 
ontwikkelen; 

Besluit: 
In het conceptbesluit nr. 129919 onderwerp: SWOT analyse: Voorstel college heróntwikkeling 
Greveling versus burgerinitiatief OnsRhoon 

de tekst: 
"Geziëh het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 129919,18 juni 
2012; 
Hérbevestigèn herontwikkelingsmogeiijkhéid locatie Greveling Dorpsdijk 106 Rhoon" 

te laten vervallen en vervangen door: 

Besluit: 

1. Het pand Dorpsdijk 106 aan te kopen, hetzij minnelijk hetzij via de reeds eerder besloten 
onteigeningsprocedure; 

2. Het pand Dorpsdijk 106 te slopen; 

3. Geen herontwikkelingsmogelijkheid op de locatie Dorpsdijk 106 toe te staan; 

Amendement 15 juli 2013 
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Christen S G P 
AÏbranc^aard ^ 

Albrandswaard 

4. Het Louwerensplein in te richten als een eenrichtingsweg met circa 30 schuine 
parkeerplaatsen, zoais weergegeven ih de onderstaande tekening behorende bij het 
Burgerinitiatief; 

5. Met als uitgangspunt de Visie Centrumontwikkeling Rhoon en de ontwikkeling op het "terrein 
Bouwman" voor 1 september 2013 opnieuw een subsidieaanvraag in te dienen bij de 
Stadsregio Rotterdam. 

Fractie CU/SGP 
Johan van Wolfswinkel 

arco Goedknegt Anneke van Klaveren Fd- ijbeek 

Rene Moret Vera Spruit-Remijn 

Inrichtingstekening 

9 f l f ö 3 £ . » , . » ,i igTUBPVim . — - T V * 

4>r 

WINKEL 
5' 

Amendement 15 juli 2013 

Amendement (letter): O^. 
Voor 7 

Tegen: 12. 

AaagfiBfifBsa./ verworpen 
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EVA 
WWW, EVA-B EWEECT.NL 

PVDA 
Atbrandiwaard 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 juli 2013, 
Kennisgenomen hebbend van: 

• Het burgerinitiatief van OnsRhoon m.b.t. (her)ontwikkeling locatie Grevelingen 
Dorpsdijk 106 Rhoon, inclusief inlichtingstekening (onder nummer 130307) 

' het voorstel van het College van B&W d.d. 18 juni 2013 "SWOT analyse:voorstel 
college voor heróntwikkeling Grevelingen versus burgerinitiatief OnsRhoon 
(raadsvoorstel 131746)" 

• het voorstel van College van B&W d.d. 2 April 2013 "Herbevestiging 
herontwikkelingsmogelijkheid locatie Grevelingen Dorpsdijk 106 Rhoon 
(raadsvoorstelnummer 127509)" 

Besluit: 
Het concept-besluit "SWOT analyse:voorstel college voor herontwikkeling Grevelingen 
versus burgerinitiatief OnsRhoon" (nummer 129919), als volgt te wijzigen: 

- schrappen: Herbevestigen herontwikkelingsmogelijkheid locatie Grevelingen 
Dorpsdijk 106 Rhoon 

(O 
CD 

< > 

- I 
ra 

cr 

aan het concept-besluit de volgende besluitpuhten toe te voegen: 

1. Herbevestigen heronwikkelingsmogelijkheid locatie Grevelingen Dorpsdijk 106 
te Rhoon, zoals verwoord in het College voorstel d.d. 2 april 2013; 

2. Alvorens tot definitieve inrichting van de verkeerssituatie dp het 
Louwerensplein te komen, onderzoek te doen naar: 

a. één-richtingsverkeër in plaats van twee-richtingsverkeer op het 
J.Louwerensplein, onderbouwt met een verkeerskundig advies; 

b. het creëren van bredere stoepen dan op dit moment opgenomen in de 
nu voorliggende planvisie; 

c. creëren van extra parkeermogelijkheden; 
3. Verder onderzoek te doen naar: 

a. 

4. 

5. 

b. 

dè mogelijkheid tot realisatie van extra parkeerplaatsen in de directe 
omgeving van de Julianastraat / Louwerensplein; 
de realisatie van een laad- en losplaats in Rhoon-dorp en uitbreiding 
van mogelijkheden op bestaande laad- en losvoorzieningen hierin mee 

. t e nemén; 
Regie nemen in de verdere ontwikkeling van het gebied in en rond het 
Louwerensplein, onder meer gericht op de toenemende verkeerdrukte die 
ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen; 
In het onderzoek dat onder besluitpunt 4 wordt genoemd, in afwachting van 
eventuele (markt)initiatieven, verbetering van de uitstraling van het 'perceel 
Bouman' mee te nemen; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fra 

er Knaap 

Fractie 

aaff 

Fractie CDA 

S. Hek 
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320ÖÓ' © 

Albrandswaard 
PVDA 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 juli 2013, 

Kennisgenomen hebbend van: het voorstel van het College van B&W d.d. 2 juli 2013 

"Winkeltijdenwet (raadsvoorstel 13X267)" 

Besluit: 
Het concept-besluit "Winkeltijdenwet" (nummer 131139), als volgt te wijzigen: 

- schrappen: ...voor de branche tuincentra... 

- waardoor het besluit in volledigheid als volgt komt te luiden: 
bij wijze van proef vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen voor 
de periode 1 augustus 2013 t /m 31 december 2013 om Iedere zondag van 12.00 
uur tot 17.00 uur open te mogen zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fracti Fractie Pvi 

H.J. ra a 

Amendement (letter): d 
Voor: g 

Tegen: l O 

Aaagegesasn / verworpen 
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AMENDEMENT 

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen op 15 juli 2013 ter besluitvorming van 

het bestemmingsplan 'Poortugaal dorp' 

Overwegende dat: 
het om historische reden van belang is dat er een duidelijk onderscheid blijft in de bebouwing tussen 
het gebouw 'De Portugaele' en de in schuurvomn opgetrokken bebouwing aan de Dorpsstraat 3 

BESLUIT: 

Het raadsbesluit 128592 aan te vullen met: 
De nis tussen Waalstraat 2 en Dorpsstraat 3 in Poortugaal open te houden. 

En gaat over tot de orde van de dag 

EVA fractie 

Arda van der Heide Rob Uttel Jan Garaeitéchik AdriJKweetae! 

7 ^ 
Lennard Goudriaan Hans de Burijn Thofric sAóti der Knaap 

Amendement (letter): <?l. 

Voor £ / A t CULD&PCI ), COf\ C , 

Tegen: \f vO L L, ) 
Aangenomen l-veexoepan 
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PVDA 
WWW.EVA-BEWEEGT.WL 

Motie 
'Burgerparticipatie Centrum Ontwikkeling Rhoon' 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 juli 2013, 

Gelezen, 
• Het burgerinitiatief van OnsRhoon m.b.t. (her)ontwikkeling locatie Grevelingen 

Dorpsdijk 106 Rhoon, lnc|usief Inrichtingstekening (onder nummer 130307) 
• Het voorstel van het College van B&W d.d. 18 juni 2013 "SWOT ana/yse;voorste/ 

college voor herontwikkeling Grevelingen versus burgerinitiatief OnsRhoon 
(raadsvoorstel 131746)" 

• Het voorstel van College van B&W d.d. 2 April 2013 "Herbevestiging 
herontwikkelingsmogelijkheid locatie Grevelingen Dorpsdijk 106 Rhoon 
(raadsvoorstelnummer 127509)" 

Constaterende dat, 
• In het proces rondom de herontwikkeling van het Centrum van Rhoon op 

zeer veel verschillende manieren bewoners, ondernemers en 
belanghebbenden zich betrokken hebben getoond en hebben 
geparticipeerd; 

Overwegende dat, ^ c W o r 

• Burgerparticipatie^ft dit College en deze coalitie als speerpunt in deze 
raadsperiode ufa lipcuipuitL is aangemerkt; 

• Dè Centrum ontwikkeling Rhoon een ruime en rijke geschiedenis kent van 
participerende burgers, ondernemers en belanghebbenden; 

• Burgerparticipatie, zoals onder andere door OnsRhoon Is ingebracht, een 
meerwaarde betekent voor de borging en draagvlak van het uiteindelijke 
resultaat 

I s van mening dat, 
• Deze burgerparticipatie als zeer waardevol wordt gezien; 
• Deze burgerparticipatie door het College moet worden gestimuleerd en 

hierop door het College moet worden éoor geanticipeerd; 

Draagt het College op 
• Bij de uitwerking van de ontwikkelingen in het Centrum van Rhoon 

speciale aandacht te geven aan deze burgerparticipatie; 
• Voorafgaand hieraan de verwachtingen rondom deze particjpatie met de 

de initiatiefnemers OnsRhoon, bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden af te stemmen; 

Motie (rom.cijfer): 
En gaat over tot de orde van de dag, Voor. I -L, 

Fractie CDA T e 9 e n ' ^ 

Aangenomen /.-vefwetpen 
der Knaap 

Fra 

raaff S. Hek ~ , 
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Motie 
'Louwerensplein met groen' 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 juli 2013, 

I s van mening dat, 
» Het Louwerensplein naast een functionele inrichting een prettige 

verblijfsruimte moet zijn. 
• Bomen en groen belangrijk onderdeel zijn van een dorps karakter. 

Draagt het College op 
• Bij de uitwerking van de definitieve inrichting van het Louwerensplein 

speciale aandacht te hebben voor het realiseren van een groene 
uitstraling, middels het rijkelijk toepassen van sierlijke beplanting in de 
vorm van struiken of bomen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie EVA 

T./va Knaap R. Littel 

A. Held van er 

Goud 3. Gardeitchik 

Motie (rom.cijfer): "JjL. 

Voor: E v f t d ^ ) C f t f \ . P * & \ t 3 > . 

Tegen: ^ c ^ , ^ , ) 

Aangenomen ^BEnwsrpen 
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MOTIE 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 juli 2013; 

Bij de behandeling van de Contourennota Jeugdzorg; 

Constaterende dat: 

Het zeer belangrijk is dat er aandacht is voor de waarborg van privacy van 
persoonsgegevens; 

- Deze aandacht niet zelden in het gedrang raakt bij het zoeken naar efficiënte 
werkwijzen; 

Spreekt als zijn wens uit dat, 

- het college nadrukkelijk rekening houdt met de regels omtrent privacy van 
persoonsgegevens in de werkprocessen rond de drie decentralisaties, 

- en de raad hierover jaarlijks informeert via een paragraaf in de jaarstukken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie Nieuwe Albrandswaardse Partij, 

" " " ^ ^ Motie (rom.cijfer): j j £ 

Jacqueline de Leeuwe Voor. 

Tegen: 

Aangenomen / 

Pagina 14 van 14 



Raadsvergadering d.d. IG^J*^ 3&ï3> 

\JOor~ Agendapunt: 

Mondelinge stemmingen: 
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