
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 28 januari 2013 
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P.P.B Allard (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA), 
J. Gardeitchik (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
R.C. Uttel (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) 
E.T.M. Meijers-Snelders (plv. griffier) 

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

Afwezig: T.W. van der Knaap (EVA) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heeft de volgende mededelingen: 

Dhr. Van der Knaap heeft zich afgemeld; 
Op de tafel van dhr. Schuitemaker staat een cadeau, dat de voorzitter namens de raad zal 
overhandigen aan de griffier. Deze is op 27 januari bevallen van een gezonde dochter; 
De koningin heeft haar aftreden aangekondigd. Op 30 april a.s. wordt Prins Willem Alexander 
gekroond tot koning. 

Dhr. Van Meijbeek ( W D ) verzoekt de brief van de VNG Ledenraadpleging over het financieel 
onderhandelaarsakkoord Rijk met decentrale overheden te agenderen. 
Dit onderwerp wordt besproken onder agendapunt 7a. Hiermee is de agenda vastgesteld. 

2. S P R E E K R E C H T 
Mevrouw Karen Proper spreekt namens bewoners Eik, Beuk en Kastanje in over de bomen snoei 
Beuk/Kastanje. Wethouder Van Ginkel beantwoordt vragen van raadsleden over de communicatie met 
de toezegging dat de raad een afschrift van de antwoordbrief naar bewoners zal ontvangen. 

3. HET VRAGENHALFUUR 



Mevrouw De Leeuwe (NAP) heeft de volgende vragen: 
Kan de wethouder zorgen voor een degelijk onderhoudsplan waardoor 
1. alle gym- en sportzalen zodanig worden onderhouden dat ze geen gevaar vormen voor de 
gebruikers, 
2. lekkages en andere mankementen in het vervolg snel worden verholpen, 
3. er zeer regelmatig toezicht is op schoonmaak, 
4. de waarde van de panden niet verder onnodig daalt? 
De wethouder antwoordt o.a. dat er met de beheerder onderhoud zal worden gesproken. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 17 D E C E M B E R 
2012 

Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 123854) wordt conform vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
Stemverklaring van dhr. Goedknegt ( W D ) bij besluitpunt 6a: 
Hij verbaast hem, dat er na bespreking in de carrousel aangepaste tekeningen zijn geleverd. Hij uit 
zijn zorg over de goede voorbereiding van het onderwerp en hoopt dat wel in een keer de goede 
stukken naar de Kroon worden verzonden. 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 122994): 

• De Kroon met bijgevoegd onteigeningsplanen conceptbrief 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 enkele kadastrale perceel gedeelten, gelegen aan de Dorpsdijk 
106 in Rhoon, die nodig zijn voor de realisering van de ontsluitingsweg en de 
parkeervoorzieningen ten behoeve van de afronding van de herontwikkeling van het J. 
Louwerensplein, die onderdeel is van het bestemmingsplan 'Rhoon-Dorp'. 

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

• Het college de gerechtelijke onteigeningsprocedure laten starten zodra het Koninklijk 
Besluit tot onteigening is verleend. 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 122990): 
• Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting tweede helft 2012 

van het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) en het Openbaar 
Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER). 

• Het college toestemming te verlenen voor het beëindigen van de gemeenschappelijke 
regeling volwasseneneducatie 2011-2014 en het tussentijds ontbinden van OLIVER. 

c. De raad besluit conform voorstel nr. 122610): 
De volgende verordeningen in te trekken: 

• De organisatieverordening 2008, door de raad bij besluit van 17 december 2007 met 
besluitnummer 2007/5510; 

• De verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012, door de raad vastgesteld bij besluit van 12 maart 2012 met 
besluitnummer 109540, en; 

• De verordening Maatschappelijke participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012, door de raad vastgesteld bij besluit van 12 maart 2012 met 
besluitnummer 109551. 



d. De raad besluit conform voorstel nr. 123028): 
• de Verordening rioolheffing 2013 vast te stellen; 
• de Verordening rioolheffing 2012 in te trekken. 

e. De raad besluit conform voorstel nr. 123779): 
• Dat op de raadsgriffie van de gemeente Albrandswaard werkzame ambtenaren in 

algemene dienst aan te stellen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad, 
inhoudende dat de op de griffie werkzame ambtenaren in algemene dienst zijn van de 
griffie van de raad. 

7. INDEXERINGSBRIEVEN 
Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (5), PvdA (3), EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2) 
Tegen: NAP(1) 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 123776 en besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de indexeringsbrief 
gemeenschappelijke regelingen 2014 (nr.123511), door de gemeente Vlaardingen 
namens de gemeente Albrandswaard, aan de gemeenschappelijke regelingen: 

a. De Stadsregio Rotterdam-Rijnmond; 
b. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen; 
c. De DCMR; 
d. De VRR en; 
e. OGZ-Rotterdam-Rijnmond. 

2. In te stemmen met een identieke indexeringsbrief als genoemd onder 1. aan de 
overige gemeenschappelijke regelingen: 

a. hetNRIJ; 
b. Volwasseneducatie Rijnmond, en; 
c. het SVHW. 

7a. LEDENRAADPLEGING VNG FINANCIEEL ONDERHANDELAARSAKKOORD 
Aangegeven wordt dat, gezien de korte reactietijd en het feit dat het akkoord niet onderhandelbaar is, 
het stikken of slikken is. 

Schorsing van 21.05-21.15 uur. 

Mevrouw Spruit ( W D ) is van mening dat het pakket met de decentralisaties in dit verhaal 
meegenomen zou moeten worden, zodat de raad straks echt kan overzien wat dit akkoord voor 
gevolgen heeft. 
Zij dient het volgende mondelinge amendement in: 

het college, gehoord hebbende de gemeenteraad, opdracht te geven een afwijzende reactie 
richting VNG te sturen. 

Stemming over het amendement 
Voor: W D (5), NAP (1), PvdA (3), EVA (6), CDA (2) 
Tegen: CU/SGP (1) 

Daarmee is het geamendeerde besluit (124371) aangenomen. 



8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 
18 februari 2013. 

Plaatsvervangend griffier, 

E.T.M. Meijers-Snelders 

De voorzitter, 

van de Velde-de Wilde 


