
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2012 
(verseonnr. 122667) 

Aanwezig: 
P.P.BAIIard (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
H.J. van der Graaff (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: de heer L.H. Goudriaan (EVA), H.J. Duurkoop (PvdA), R. Moret (WD) 
De heer R.C. Uttel is verlaat (EVA, 20.20 uur aanwezig, agendapunt 7) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering. Afgemeld hebben zich de heer Goudriaan (EVA), de 
heer Moret (WD) en de heer Duurkoop (PvdA). De heer Littel is verlaat. 
De agenda wordt conform vastgesteld, met de opmerking van de WD-fractie dat zij het hamerstuk a. 
Vaststelling van de verordeningen en tarieven 2013 graag in stemming willen brengen en dus als 
bespreekpunt willen agenderen. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
De CU/SGP-fractie stelt, mede namens de WD-fractie, vragen over de sluiting van het Instroómpunt. 
Wethouder Rombout beantwoordt deze vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 26 NOVEMBER 
2012 

Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 122330) wordt conform vastgesteld. 
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6. HAMERSTUKKEN 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 121671): 
• De motierapportage 2012 vast te stellen. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 121602): 
Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 vast te stellen waarbij de volgende prioriteiten 
centraal staan: 

• Inzet op het tegengaan van vermogenscriminaliteit 
o Het verminderen van overmatig alcohol- en drugsgebruik 
• Jeugdigen en omgeving in toenemende mate bij probleemoplossing betrekken 
• Sterke focus op een preventieve aanpak op het terrein van jeugd & veiligheid 

6d. Vaststelling verordeningen en tarieven 2013 
De raad besluit conform voorstel (nr. 121074): 

1. De gewijzigde tarieven zoals opgenomen in de bijgevoegde concept-raadsbesluiten 
vaststellen; 

2. De oude belastingverordeningen intrekken 2012 intrekken; 
3. De beheerverordening begraafplaatsen 2013 vaststellen, 

(nr. 120392) Lijkbezorgingrechten 2013 
(nr. 120939) Retributieverordening 2013 
(nr. 120394) Afvalstoffenheffing 2013 
(nr. 120395) Hondenbelasting 2013 
(nr. 120396) Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
(nr. 120397) Onroerende-zaakbelastingen 2013 . 
(nr. 120400) Marktgeldverordeningen 2012 intrekkingsbesluit 
(nr. 120402) Reinigingsrecht 2012 intrekkingsbesluit 
(nr. 120388) Beheerverordening begraafplaatsen 
(nr. 120399) Legesverordening 2013 

De W D legt een stemverklaring af dat zij tegen de voorgestelde verhoging van de onroerend zaak 
belastingen 2013 en van de hondenbelasting 2013 zijn. 

Voor: EVA (5), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (2), NAP (1) 
Tegen: W D (4) 

7. TER INZAGE LEGGING VAN DE ONTWERP STRUCTUURVISIE ALBRANDSWAARD 2025 

De WD-fractie dient een motie in (zie bijlage) met de strekking dat er geen geschikte locatie is binnen 
de grenzen van gemeente Albrandswaard voor het plaatsen van windmolens. 

De raad geeft aan het college mee dat er onder meer nadrukkelijk aandacht moet zijn in de 
Structuurvisie voor: 

Kleinschaligheid bij ontwikkelingen in de kernen, maar ook in het buitengebied (rand van 
Rhoon), Johannapolder, jachthaven, oevers Oude Maas, Deltaterrein; 
Verkeersdoorstroming in de gemeente; 
Goede inpassing van de snelweg A4. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: geen 



De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 120790 en besluit: 
• De Ontwerp Structuurvisie ter inzage te leggen. 

Stemverklaring motie EVA: gaat wel expliciet over windmolenpark, niet over andere kleinschaliger 
energiemogelijkheden. 

Stemming over de motie van de W D (zie bijlage): 
Voor: EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2), W D (4), PvdA (2) 
Tegen: NAP(1) 
Daarmee is de motie aangenomen. 

8. BAR SAMENWERKING 
De PvdA-fractie dient een motie in (zie bijlage), gelijk als in Ridderkerk, over de ambtelijke 
ondersteuning in BAR-verband. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: geen 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 121073 en besluit: 

o BAR-code gelezen hebbend te kiezen voor samenwerkingsscenario 4; 
Waarvan de belangrijkste kenmerken zijn: 
1. Eén uitvoeringsorganisatie; 
2. Gezamenlijke bestuurlijke aansturing van de uitvoeringsorganisatie; 
3. Drie volwaardige gemeentehuizen; 
4. Geen toename van bestuurlijke drukte; 
5. Invoering per 1 januari 2014. 

o College toestemming te geven om ten behoeve van het werkgeverschap en de 
inkoopfunctie in de samenwerking samen met colleges van Ridderkerk en 
Barendrecht een gemeenschappelijke regeling te ontwerpen en de tekst daarvan 
uiterlijk 31 maart 2013 aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Stemming over de motie van de PvdA-fractie (zie bijlage): 
Voor: unaniem 
Tegen: geen 

Daarmee is de motie aangenomen. 

Schorsing van 21.50- 22.00 uur 

9. ONDERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE NAAR KWALITEIT EN BEHEER 
- BUITENRUIMTE 

Terugkoppeling over de aanbevelingen via rapportage zoals motierapportage, eens per drie maanden. 
Het communicatieplan buitenruimte 2013 is klaar en kan in een carrousel besproken worden. 
De PvdA-fractie dient mondeling een amendement: 
De raad besluit het deel 'en door het college overgenomen' te schrappen uit het voorgestelde besluit. 

Stemming over het voorstel, met inachtneming van het mondelinge amendement: 
Voor: unaniem 
Tegen: geen 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 121862 en besluit: 



Na kennisneming van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar beheer en kwaliteit van de 
buitenruimte en de reactie van het college op dit onderzoek, in te stemmen met de door de 
Rekenkamercommissie gedane aanbevelingen. 

10. OPHEFFING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HALT ROTTERDAM-RIJNMOND 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: geen 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 122688 en besluit: 

1. in te stemmen met de opheffing per 1 januari 2013 van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond; 

2. geen zienswijze in te dienen tegen het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond; 

3. de Halt-preventieactiviteiten in de komende driejaren te blijven afnemen bij Halt, tegen een 
vergoeding van € 0,26 per inwoner. 

11. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 28 januari 2013. 

Plaatsvervangend griffier, De voorzitter, 

E.T.M. Meijers-Snelders Öef J. van de Velde-de Wilde 
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. De Gemeenteraad van Albrandsv/aard, in'vergadering bijeen op 17 december 
2012, 

m 

Albfaridswaard 

Overwegende dat: 

? Het Benélüxpléin In Provincialé nota "Wervelender" als studielocatie 
voor 3 windmplens Is aangewezen: 

B Bij qngéschiktheid van deze locatie in de regio naar alternatieven zal 
worden gézbcht;. 

Spreekt als haar mening uit.dat: 

" Br binnen de g r iwen van dé gemeente Albrandswaard geen locatie is 
waar een windmolen gewenst is; 

En gaat pyér.tb^de^ordë.vdn de dag.. 
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Motie 
'ambtelijke bijstand DAR-Organlsoiie' 

De gemocritèraad vori Albrandswaard, In vergadering bijeen op 17 december 2012, 

Gelezen, 
* Het voorstel van het College inzake de BAR-sarhehwerking (BAR-Code) 

(Voorstel nummer 12Ö41C., èó. 30 oktober 2012); 

Constaterende dat, 

, • artikel 33 van de Gemeentewet, sinds dé duaiisering, bepaalt dat de-raad eri elk 
yan zijn léden recht hebben op ambtelijke bijstand; 

* dat dit artikel tevens bepaalt dat de raad met betrekking tót deze ambtelijke 
bijstand een verordening vaststelt; 

* d a t i n de Albrandswaardsö verordening is opgenomen dat raadsleden alle 
ambienaren direct mogen benaderen met het verzoek om Informatie; 

Is van mening dat, 

* het, mede als invulling yan de eigen autonomie, van belang is dat deelnemende 
raden zelf kunnen bepalen bp wélke wijze zij vanuit de ambtelijke BAR-.organisatie 
ondersteund dienen te worden; 

* de ambtelijke BAR-organisatie dit maatwerk moet kunnen leverén; 

Draagt het College op 

* zich er voor in te spanner» en te bevorderen, dat in de voor de BAR-organisatie op 
té ütellcn gemeenschappelijke léyelirig, de bepaling wordt opgenomen dat de 
ambtelijke ondersteuning aan elk van de drie raden, en hun leden, wordt verleend 
zoals door elk von de afzonderlijke raden In hun eigen verordening ex art 33 GW 
is opgenomen; 

Draagt de Griffie pp 

* deze motie tér kennis te brengen van dc roden'van Barendrecht eii Ridderkerk;. 

En gaat over tot.de orde^vafTde daffi 
Fract i e, Pa rti^vaf^e'^rbeld.Af^rand s waa rdi; 
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