
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 7 OKTOBER 2013 
(verseonnr. 135323) 

Aanwezig: 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) . - . . . 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R. Moret (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
V.H. Spruit (WD) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
A. A. Kweekei (fractie Kweekei) 
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: J. Gardeitchik (EVA) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 
Mevrouw De Leeuwe legt een verklaring af over haar vertrek uit de raadsvergadering van 
16 september jl. 
De PvdA-fractie en EVA-fractie distantiëren zich van het feit dat zij door mevrouw De  
Leeuwe worden aangesproken in haar verklaring over hun integriteit in de behandeling  
van het voorstel integriteitsonderzoek.  

- Vaststelling agenda: onderdeel a van de hamerstukkenlijst Liquidatieplan Stadsregio gaat  
naar de bespreekstukken. De WD-fractie wil het raadsvoorstel over het langparkeren  
Rhoon van de agenda vanwege de wijze waarop de raad in dit proces is betrokken en  
het feit dat er niet gesproken kan worden over de bijlagen terwijl er wel een heel nieuw  
raadsvoorstel ligt met een geheel nieuwe onderbouwing. Doet een ordevoorstel om het  
punt van de agenda te halen.  
Stemming over ordevoorstel:  
Voor: W D (5), NAP (1), Kweekei (1) 7  
Tegen: EVA (5), PvdA (3), CU/SGP (1), CDA (2) 11  
Daarmee is het ordevoorstel verworpen. 

2. SPREEKRECHT 
De heer Steger heeft zich aangemeld om in te spreken over het Langparkeren in Rhoon. Hij zal 
bij agendapunt 7 het woord krijgen. 
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3. HETVRAGENHALFUUR 
Er zijn geen mondelinge vragen van de fracties. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING 
VAN 16 SEPTEMBER 2013 

De besluitenlijsten van 16 september 2013 (nr. 134558) wordt conform voorstel vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 
De lijst ingekomen stukken (nr. 135043) wordt conform vastgesteld. 

6. Hamerstukken 
a. Dit punt wordt besproken onder agendapunt 6a. 
b. De raad besluit conform voorstel (133696): 

in te stemmen met de 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR 
Milieudient Rijnmond (zoals voorgesteld bij brief van 17 juli 2013 met verseonnr. 
132237), zodanig dat: 
1. aan artikel 4 (samenstelling algemeen bestuur) lid 4 is Goeree-Overflakkee 

wordt toegevoegd; 
2. in artikel 5 (aanwijzing leden algemeen bestuur) lid 1 te schrappen de 

zinsnede ", te houden op de dag met ingang waarvan provinciale staten 
respectievelijk de leden van de raad in oude samenstelling aftreden"; 

3. artikel 18 (openbaarheid van informatie) wordt geschrapt; 
4. artikel 22 (taken) lid 3 onder b wordt geschrapt; 
5. in artikel 22 lid onder d. de plustaken voor de gemeente Vlaardingen worden 

opgenomen; 
6. in artikel 42 (archief) wordt bepaald dat de directeur de archiefbescheiden 

beheert, en lid 2 wordt geschrapt; 
7. artikel 46 (toezending wijzigingen regeling) lid 5 wordt geschrapt. 

c. De raad besluit conform voorstel (133693): 
Vast te stellen de Nota van Uitgangspunten voor Albrandswaard Noord; 
Het plangebied "Albrandswaard Noord" te voorzien van een actueel digitaal 
uitwisselbaar bestemmingsplan en dus de bestemmingsplanprocedure te 
doorlopen. 

d. De raad besluit conform voorstel (129482): 
De zienswijze met kenmerk 135239 te verzenden naar het Bestuursforum van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

6a. ZIENSWIJZE OP ONTWERPLIQUIDATIEPLAN STADSREGIO 

Stemverklaring WD-fractie: 
Sympathieke toevoeging aan het besluit, maar het beïnvloedt de besteding van 
gemeenschapsgeld, waar wij mogelijkerwijs voordeel aan kunnen hebben... 

Stemming over amendement: 
Voor: EVA (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1)11 
Tegen: W D (5), NAP (1), Kweekei (1) 7 
Daarmee is het amendement aangenomen. 
Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1)11 
Tegen: W D (5), NAP (1), Kweekei (1) 7 
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Daarmee besluit de raad conform voorstel (133506): 
in te stemmen met de reactie op het ontwerp-liquidatieplan van de Stadsregio 
Rotterdam zoals verwoord in de bijgevoegde brief (kenmerk 132640). 

7. LANGPARKEREN RHOON 

De heer Steger spreekt in. 

Besloten gedeelte waarin de wethouder een aantal vragen over de geheime stukken 
beantwoordt. 

21.30 uur hervatting van de openbare vergadering.  

Schorsing 21.55-22.10 uur  

Stemverklaring CU/SGP: 
Stemt voor, omdat het voor de winkeliers vijf over twaalf is. Dat is de enige reden voor hem om 
voor te stemmen. 

Stemverklaring W D : 
De W D stemt tegen, omdat zij ervan uitgaat dat deze 4 ton niet de problemen gaan oplossen 
voor Rhoon. Het mag niet gebruikt worden om het gat van de tot momenteel weggevallen 
subsidie te vullen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (5), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1)11 
Tegen: W D (5), NAP (1), Kweekei (1) 7 

De raad besluit conform voorstel (135001): 
1. De geheimhouding op voorstel 134293, zoals opgelegd door het college conform 

artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 
2. Als gewenste parkeeroplossing in te zetten op de optimalisatie Dorpsdijk 129/131 

(+38) en de parkeergarage Bouman (+35 tot 50). 
3. Het college de ruimte te geven om tot maximaal € 400.000,- afspraken met partijen 

uit te onderhandelen over de verwerving van 20 langparkeerplaatsen binnen de 
parkeeroplossing zoals genoemd in beslispunt 2 en de resultaten van deze 
onderhandelingen voor definitieve besluitvorming voor te leggen in de vorm van een 
bijgestelde Grex (zie ook 8). 

4. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het besluit van het college om het 
pand Julianastraat 35 te verkopen. 

5. Het college te verzoeken de invoering van een beperkte blauwe zone voor de 
Julianastraat, Louwerensplein, Strawinskiplein, Tsjaikovskistraat (gedempte vijver) 
nader uit te werken. 

6. De bereidheid uit te spreken de kosten voor inrichting van de blauwe zone 
(éénmalig) beschikbaar te willen stellen, nadat de winkeliers/vastgoedeigenaren zich 
bereid hebben getoond de jaarlijkse kosten voor toezicht en handhaving voor hun 
rekening te willen nemen. 

7. Het college te verzoeken de financiële consequenties van bovenstaande nader uit te 
werken in een bijgestelde grondexploitatie. In deze bijgestelde grondexploitatie ook 
de consequenties van de besluitvorming binnen de stadsregio over de 
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subsidieaanvragen Louwerensplein, Julianastraat en Dorpsdijk 129/131 verwerken. 

8. EVALUATIE KAPBELEID EN WERKBAARHEID VERGUNNINGENSTELSEL 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (5), PvdA (3), CDA (2), Kweekei (1), NAP (1) 12 
Tegen: W D (5), CU/SGP (1)6 

De raad besluit conform voorstel (133500): 
Het bestaande kapbeleid en het huidige vergunningenstelsel in stand te houden. 

9. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 
25 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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SnC. CDleC^.<Z /to 

Geachte raadsleden, 

Volgens het raadsvoorstel 135324 wordt u onder andere vanavond gevraagd om een voorkeur uit te 
spreken voor een oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Rhdön en het toepassen 
van een blauwe zone. 

In het voorstel wordt u voorgespiegeld dat er qua parkeerplaatsen een historisch gegroeid tekort is in 
het centrum van Rhoon als gevolg van toegenomen autobezit. Echter ontstaat er naast dit historisch 
tekort ook een tekort door geplande ontwikkelingen en deze zijn niet meegenomen in de 
parkeerbalans die u ontvangen heeft. 

Tijdens de ontwerpsessies is veelvuldig gesproken over de parkeerbalans en de mogelijkheden het 
probleem Op te lossen.. Het bleek moeilijk te zijn om een parkeerbalans gepresenteerd te krijgen die 
correct was maar na vele gesprekken en correcties leek het erop dat het gelukt was, Buiten de 
ontwerpsessies om is het plan ontstaan om de winkels in het blok Bouman te slopen en hier een 
parkeergarage, winkels en appartementen te realiseren, dit is niet zichtbaar in de parkeerbalans. 
Deze plannen zijn overigens nog te prematuur om hier daadwerkelijk uitspraken over te doen 

Als omwonenden zijn wij voorstander va n de aanleg van een parkeergarage eri eén vèfbètering van 
het straatbeeld in het centrum. Dé termijn vari 18 tot 24 maanden om dit gehéél te realiseren, zal 
voor de omwonenden veel overlast geven maar, indien goed gepland, is dit voor ons te overzièh. 

Het wedérom herinrichten van de Julianastraat zal óp véél tegenstand kunnen rekenen van de 
oftiwonendèn. Immers is dit een aantal jaar geleden al eens gedaan en destijds zijn er door de 
wethouder beloftes en afspraken met ons gemaakt. Eén bëoordèlingscriteria van de stadsregio is dat 
het een verbetering is van'hët woonklimaat van de onïworièhdeh éh hét verminderen van groen 
behoort hier riiët toe. 

Het invoeren van een blauwe zone kan de parkeerdruk in de achtefiiggèndë wijk verlichten echter 
alleen als de grenzen fatsoérilijk bepaald worden en er bij invoering vari de blauwe zone al voldoende 
langparkeerplaatsen zijn. De koston voor deze blauwe zone of ontheffing mogen niet neergelegd 
worden bij de inwoners van het gebied. 

Voor wat betreft de subsidies van de stadsregio moet u zich goed realiseren dat het niet 
vanzelfsprekend is dat ze worden verleend. Mochten ze wel verleend worden, moet u er rekening 
mee houden dat ze geheel of gedeeltelijk terugbetaald.moeten worden. De uitvoering van dé diverse 
plannen zal in realiteit niet zp geschieden als vermeld in de aanvraag, dit is nu ppk het geval op het 
Strawinskyplein. U dient er dus rekening mee te houden dat het kostenplaatje wat u-voorgeschoteld 
krijgt wel eens duurder uit kan vallen. 

In de aanloop naar het coalitiebesluit van 15 juli jongstleden hééft Ons Rhoon u herhaaldelijk 
gewaarschuwd voor de mógelijke gevolgen, en uiteindelijk bleken we hierin gelijkte hebben 
gekregen. Het vasthouden aan het bestaande plan heeft geresulteerd ih het verlies van de subsidie 
van bijna 800.000,=, hetmaken van extra kosten om alternatieve plannen uit tëlwerkéri, ëën 
onbekend budget wat benodigd is om deze alternatieve plannen te realiseren, èén reële kans dat 
wedérom subsidiegelden terugbetaald kunnen worden en nog steeds geert duidelijkheid over wat nu 
werkelijk realistisch haalbaar is. Al mét al zal dit geheel de gemeenschap veel geld gaan kosten, 
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13S404 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 7 Oktober 2013, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 20 Augustus 2013 

"Zienswijze op ontwerp-liquidatieplan Stadsregio Rotterdam " 

.(raadsvoorstelnummer133506)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Zienswijze op ontwerp-liquidatieplan Stadsregio Rotterdam' 

(nummer 132575), als volgt te wijzigen: 

• Aan het besluit ' in te stemmen met de reactie op het ontwerp-liquidatièplan van. 

de Stadsregio Rotterdam, zoals verwoord in bijgevoegde brief (kenmerk 

132640)'...de volgende zinsnede toe te voegen: 

'...met dien verstande dat aan deze brief de volgende tekst moet worden toegevoegd: 

'Vóór 1 september jongstleden zijn er 50 projecten.ingediend voor een bijdrage uit de 
Investeringsreserve Revitalisering stedelijk gebied 2014. De beschikbare middelen in de 
begroting worden daarmee ruimschoots overschrèven. De projecten kunnen derhalve niét 
allemaal worden gehonoreerd. Voor zover ze aan de voorwaarden voldoen, liggen er 50. 
iprpjecten klaar die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een kwaliteitsimpuls, 
juist in tijden waar marktpartijen en corporaties dat noodgedwongen moeten laten 
liggen. 
In tegenstelling tot hetgeen in het liquidatieplan staat vèrmeld, stèllen wij daarom voor 
om de algemene réserve aan te wenden om de Investeringsréservé aan té vullen tot hét 
bedrag dat nodig is om alle ingediende projecten (de A- en de BTlijst) te honoreren, 
iuiteraard voor zoyer zij voldoen aan de criteria van de verordening.' 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement (letter): A 
Voor: X - j i \ ( s ) . P ^ ! < J # f = a 3 M M . 

Tegen: \ r s e > C.5 ). I ^ ^ ^ ï j k 

Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard; 

:H.J. van der Graaft HiJfDpurkoop 

5«Tg§0S3niMh^er^p<Jen 

P.B. Rooimans 
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