
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 18 februari 2013 
(verseonnr. 125284) 

Aanwezig: 
P.P.B Allard (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
L H. Goudriaan (EVA), 
T.W. van der Knaap (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 ) 
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: mw. Spruit ( W D ) , dhr. Gardeitchik (EVA), dhr. Kweekei (EVA) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.04 uur de vergadering. 
Mw. Spruit, dhr. Gardeitchik en dhr. Kweekei zijn afwezig. 
Er is geen reactiebrief op de brief van de Waterweggemeenten over de Metropoolregio ontvangen. De 
voorzitter doet een dringende oproep aan alle raadsleden om deel te nemen aan de bijeenkomsten 
van de Metropoolregio begin maart. De agendacommissie wordt gevraagd een bespreking over de 
Metropoolregio vóór 27 maart te agenderen. Punt 8 wordt van de agenda gehaald. Hiermee is de 
agenda vastgesteld. 

2. S P R E E K R E C H T 
Er heeft zich één inspreker gemeld: 
De heer Gert van Doorn, divisiemanager van zorgcentrum en thuiszorg van Argoszorggroep, spreekt 
in over agendapunt 7. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 28 JANUARI 
2013 

Naar aanleiding van Ledenraadpleging op blz. 3 merkt mw. De Leeuwe op dat na stemming over het 
amendement nog over het besluit gestemd had moet worden. In het vervolg zal na stemming over een 
amendement stemming over het besluit plaatsvinden. 
Hiermee is de besluitenlijst vastgesteld. 



5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 124983) wordt conform vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 123775); 

• In te stemmen met de realisatie van een recreatieve waterverbinding (recreatiesluis) 
tussen de watergang Koedood en de Koedoodseplas; 

• Voor de realisatie van deze verbinding een krediet van € 1.050.000,- beschikbaar te 
stellen, waarvan € 950.000,- gedekt wordt door de toegekend subsidiegelden en het 
resterende bedrag van maximaal € 100.000,- ten laste te brengen van de algemene 
reserve. 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 123006): 
• De geheimhouding ten aanzien van de 'voortgangsrapportage MPO 2012 tot 1-7', 

conform art 25 lid 3 van de gemeentewet, zoals opgelegd door het college te 
bekrachtigen. 

c. De raad besluit conform voorstel nr. 124061): 
• De transitiegelden voor de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg van de 3 BAR 

gemeenten per 1 januari 2013 te bundelen en te laten beheren vanuit de gemeente 
Ridderkerk door de clustermanager Sociaal van de BAR-samenwerking. De budgetten 
zullen wel gescheiden blijven per decentralisatie (Jeugdzorg en AWBZ). 

• Twee reserves door de gemeente Ridderkerk te laten vormen om eventuele 
overschotten van deze transitiegelden na afloop van ieder boekjaar zo beschikbaar te 
houden voor deze decentralisaties. Beide reserves hebben een looptijd tot 1 januari 
2016. Aan het einde van de looptijd worden eventuele overgebleven middelen naar 
rato van het ingebrachte bedrag over de 3 gemeenten verdeeld en teruggestort. 

• De overschotten 2012 van de transitiegelden AWBZ tot een bedrag van 70.929,00 en 
van Jeugdzorg tot een bedrag van 7.325,00 over te hevelen naar 2013. 

7. VERKLARING VAN G E E N BEDENKING NIEUWBOUW K L E P P E R W E I IN E S S E N D A E L 
De CU/SGP wil vanavond een besluit nemen. De andere fracties geven de wethouder een maand de 
gelegenheid om te praten met alle belanghebbenden. Daarnaast roepen zij Argos op om in de 
komende maand te spreken met bewoners en personeel. 

Dit onderwerp komt ter besluitvorming terug in de raad van 18 maart a s. 

8. R E A C T I E B R I E F METROPOOLREGIO 
Dit punt is van de agenda gehaald. 

9. SLUITING 
Tijdens de ziekte van mevrouw Van der Heide heeft de heer Allard haar gedurende 16 weken 
vervangen. De voorzitter bedankt hem hiervoor namens de raad. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 

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

Plaatsvervangend griffier, De voqrzitter, 

E.T.M. Meijers-Snelders Ger J. van de Velde-de Wilde 


