
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 16 SEPTEMBER 2013 
(verseonnr. 134558) 

Aanwezig: 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L H. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Uttel (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) 
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: mevrouw V.H. Spruit (WD) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering; 
De voorzitter meldt dat mevrouw Spruit ( W D ) afwezig is 
en stelt de agenda vast: de heer Uttel van de EVA-fractie verzoekt het raadsvoorstel 8 onder a 
'Ontwikkelovereenkomst Waterstoftankstation Rhoon' van de hamerstukkenlijst te halen en als 
bespreekpunt op de agenda te plaatsen. De raad heeft geen bezwaar en dit wordt agendapunt 
9a. 

2. VERKLARING VAN DE HEER K W E E K E L 
De heer Kweekei geeft een verklaring af omtrent zijn vertrek uit de EVA-fractie. 

3. VERKLARING VAN DE HEER EUSER 
De heer Euser geeft een verklaring af omtrent hetgeen over hem is gepubliceerd in de kranten in 

jugustus/september dit jaar. 

4. SPREEKRECHT 
De heer W. van der Leer van Totaalvers over het ontwerpbestemmingsplan Polder 
Albrandswaard heeft zich gemeld als inspreker. Hij zal het woord krijgen bij agendapunt 10. 

5. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen mondelinge vragen van de fracties. 
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6. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN 
VAN 8 EN 15 JULI 2013 

De besluitenlijsten van 8 juli 2013 (nr. 131419) en 15 juli 2013 (nr. 131418) worden conform 
voorstel vastgesteld. 

7. INGEKOMEN STUKKEN 
De NAP-fractie verzoekt om het memo over het ophalen huishoudelijk afval (1314342) nader uit 
te werken en daadwerkelijk een antwoord te geven op de door NAP gestelde vragen (toezegging 
wethouder Van Ginkel); 
Vragen over de CAI zijn beantwoord en roepen de vraag op of alle afspraken wel zijn nagekomen 
bij de verkoop in het contract. Verzoek aan de agendacommissie of dit geagendeerd kan worden 
in een carrousel. 

De lijst ingekomen stukken (nr. 134229) wordt conform vastgesteld. 

8. Hamerstukken 
b. De raad besluit conform voorstel (133535): 

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

2. een voorbereidingskrediet van € 10.000,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit 
de post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 

3. het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de omvorming van 
een kantoor naar woningen aan de Achterweg 1 l a in Poortugaal, nader te laten 
onderzoeken. 

c. De raad besluit conform voorstel (130954): 
1. de nota kostenonderbouwing lijkbezorging Albrandswaard vast te stellen. 
2. de budgetten voor beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in 

overeenstemming te brengen met de noodzakelijke budgetten volgens de 
bijgevoegde notitie. 

3. de tarieven van de lijkbezorgingsrechten in de periode 2014-2016 gelijkmatig met 
6% per jaar te verhogen vanaf 2017 met jaarlijks 3% te verhogen. 

4. overeenkomstig de nota "kostenonderbouwing lijkbezorging Albrandswaard" af te 
wijken van het afschrijvingsbeleid door de wijziging van de afschrijvingstermijnen 
en rekenmethodiek van de kapitaallasten van lineair naar annuïteiten. 

5. de benodigde investeringskredieten in de Programmabegroting 2014-2017 op te 
nemen. 

d. De raad besluit conform voorstel (132013): 
I. De Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard 

(verseonnr. 131248) vastte stellen; 
II. Het tegemoetkomingsplafond voor sociaal-medische indicatie kinderopvang vast 

te stellen op het in de begroting onder "Kinderopvang SMI" opgenomen bedrag. 
e. De raad besluit conform voorstel (131647): _ _ _ 

In te stemmen met het jaarvérslag 2012 van de Stichting Operibaar'Prirhair"" 
Onderwijs Albrandswaard. — — -

f. De raad besluit conform voorstel (132643): 
de arbeidsvoorwaarden van de BAR-gemeenschappelijke regeling van 
overeenkomstige toepassing te verklaren op het personeel van de griffie van 
gemeente Albrandswaard. 

g. De raad besluit conform voorstel (132028): 
De door het college opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 

h. De raad besluit: 
De heer J. Gardeitchik te benoemen in de agendacommissie (133946). 
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9. VOORSTEL TOT ONDERZOEK NAAR VERMEENDE BELANGENVERSTRENGELING 
PORTEFEUILLEHOUDER CAI, ingediend door de fracties WD, NAP en CU/SGP 

De heer Goedknegt licht het voorstel toe. 
De EVA-fractie dient mede namens de CDA- en PvdA-fractie een amendement in op het 
initiatiefvoorstel (amendement a, zie bijlage). 
Schorsing 20.43-21.02 uur. 

Stemverklaring CU/SGP-fractie: 
De heer Van Wolfswinkel heeft een bepaald onderbuik gevoel bij het amendement. Hij zal tegen 
het amendement stemmen en vóór het voorstel stemmen. 

Stemming over het amendement a: 
Hoofdelijke stemming, zie bijlage 
Voor: 11 
Tegen: 7 

Daarmee is het amendement aangenomen.  

Stemverklaring WD: 
De W D had graag de geruchten en verdachtmakingen uit de wereld willen hebben. Een breder 
en diepgaand onderzoek zou daarbij gepaster zijn. Toespitsing in tijd, geld en vraagstelling gaat 
die duidelijkheid niet opleveren. Helaas zullen daardoor ook waarschijnlijk de geruchten niet de 
wereld uit zijn. Deze vorm van onderzoek zullen zij dan ook niet ondersteunen. 
Stemverklaring NAP: 
Mw. De Leeuwe vindt dit besluit slecht voor het bestuur van de gemeente en het vertrouwen in de 
politiek. 

Zij verlaat de vergadering (21.35 uur). 

Stemming over het voorstel 
Hoofdelijke stemming, zie bijlage: 
Voor: 12 
Tegen: 5 
Daarmee is het voorstel aangenomen en besluit de raad: 

1. Een onderzoek te laten uitvoeren door een deskundig bureau naar eventuele 
verstrengeling van belangen, of de schijn daarvan, in de relatie tussen wethouder en 
portefeuillehouder CAI de heer B. Euser en de directeur van Cbizz, de heer S. de Graaf, 
privaat zowel als zakelijk, voor zover deze van belang is, of is geweest, in het dossier 
rondom dê verkoop van de gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting. 

2. Met als vraag c.q. vragen gericht onderzoek te doen naar en een oordeel te vormen over: 
a. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen rondom 

het opstellen en indienen van het initiatiefvoorstel gericht op de verkoop van 
gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting, zoals dat door de fractie EVA is 
ingediend in april 2007; 

b. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen rondom 
het opstellen, doen verschijnen alsmede financieren van advertentie(s) gericht op 
de wens tot verkoop van de gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting, zoals die 
ten tijden van de verkiezingen in de eerste maanden van 2010 in de lokale pers 
is/zijn verschenen; 

c. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen met 
betrekking tot de gunning van de contracten en internet-dienstverlening aan het 
bedrijf Cbizz, na de verkoop van de gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting 
aan CIF; 
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d. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen met 
betrekking tot de vergunningaanvraag van een derde partij, die voornemens 
is/was een voor Cbizz concurrerend netwerk voor internetdiensten aan te leggen; 

3. De uitkomsten van voornoemd onderzoek te bespreken in de raadsvergadering van 
december 2013; 

4. Het Presidium te machtigen de keuze voor een bureau te maken om voornoemd 
onderzoek te laten uitvoeren. 

5. Het Presidium te laten fungeren als begeleidingscommissie tijdens het proces van 
onderzoek, en dientengevolge de contacten tussen opdrachtgever en het 
onderzoeksbureau te onderhouden, daarbij ondersteund door de Griffier; 

6. Vooruitlopend op het offertetraject, de gunning alsmede het uitvoeren van het onderzoek 
een bedrag vrij. te maken groot € 10.000,-, vooralsnog te dekken uit de algemene 
reserve. 

9a. ONTWIKKELOVEREENKOMST WATERSTOFTANKSTATION RHOON 

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (4), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1), Kweekei (1) 
Tegen: EVA (6) 
Met 11 stemmen voor en 6 tegen is het voorstel aangenomen. 

De raad besluit conform voorstel (13356): 
1. de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de 

gemeentewet te bekrachtigen, ten aanzien van de gelezen 
ontwikkelingsovereenkomst 131637. 

2. het college opdracht te geven om de randvoorwaarden op te stellen voor de 
ontwikkelvisie op basis van de randvoorwaarden van de planvisie. 

3. een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van de planvisie en 
het gemeentelijk toetsingskader van het project Groene Kruisweg 
waterstoftankstation 

4. geen exploitatieplan vast te laten stellen omdat de kosten anderszins verzekerd 
zijn door middel van de anterieure overeenkomsten (start- en 
ontwikkelingsovereenkomst). 

5. een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen, te onttrekken uit 
de post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 

10. VASTSTELLING BEELDKWALITEITPLAN EN TER INZAGE LEGGING ONTWERP 
BESTEMMINGSPLAN POLDER ALBRANDSWAARD 

Inspreker, de heer Van der Leer is niet aanwezig en spreekt dus niet in. 

De CU/SGP-fractie dient een motie in (motie I, zie bijlage). 

Schorsing 22.15- 22.26 uur. 

De raad vraagt het colleger naar aanleiding van de ingediende motie door de CU/SGP, of-het— -
mogelijk is om een extra overleg met de eigenaar van KB Orchids in te bouwen in de procedure. 
Wethouder Van Praag zegt toe met de eigenaar van KB Orchids en met de Vereniging 
Albrandswaardsch Landschap te spreken en dit via een memo/raadsbrief terug te koppelen aan 
de raad. 

De CU/SGP- fractie trekt de motie in.  

Stemming over het voorstel 

Voor: W D (4), CDA (2), EVA (6), PvdA (3), CU/SGP (1) 
Tegen: Kweekei (1) 
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De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 133508 en besluit: 
1. In stemmen met het ter inzage leggen van bestemmingsplan Polder Albrandswaard; 

- kennis te nemen van samenvatting en beantwoording van de inspraak op het 
Voorontwerp (v.o.) bestemmingsplan Polder Albrandswaard; 
- in te stemmen met het op de voorgesteld wijze aanpassen van het v.o. 
bestemmingsplan; 
- kennis te nemen van de inspraakreacties en de beantwoording daarvan. 

2. Het Beeldkwaliteitplan Polder Albrandswaard vast te stellen. 

11. VASTSTELLING BEELDKWALITEITPLAN MOLENDIJK EN AANGAAN 
ONTWIKKELOVEREENKOMST 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 

De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 133345 en besluit: 
1. Het Beeldkwaliteitplan Molendijk vast te stellen; 
2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij de Planvisie en Ontwikkelingsovereenkomst 
voor de bouw van twee woningen aan de Molendijk; 
3. Een voorbereidingskrediet van €17.680,- beschikbaar te stellen om de Planvisie uit te werken 
in een Ontwikkelingsplan; 
4. De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de gemeentewet te 
bekrachtigen, ten aanzien van de Ontwikkelingsovereenkomst. 

12. UITGANGSPUNTENNOTA AWBZ 

Schorsing 22.58 - 23.03 uur  

Stemverklaring mevrouw Van der Heide: 

Zij wil graag veel ruimte voor inhoudelijke discussie over het onderwerp en wil dan dat het 
onderwerp voortaan vooraan op .de agenda komt. Zij kan dan met het voorstel instemmen. 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 

De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 132173 en besluit: 
ter voorbereiding van het nieuwe Wmo beleidsplan en de nieuwe Wmo-verordening de volgende 
uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ Wmo vast te stellen: 
1. De.visie op de kanteling is leidend bij de uitwerking van de decentralisatie AWBZ/Wmo. 
2. De gemeente voert de regie op het indicatieproces. 
3. Er wordt een Persoonsvolgend budget ingevoerd, voor zover mogelijk wordt het gebruik 
ingeperkt, bij complexe problematiek blijft het mogelijk maatwerk te leveren waarbij de cliënt 
de regie behoudt. 
4. Bij voorzieningen in de begeleiding wordt ingezet op verschuiving van Zorg naar Welzijn. 
5. De gemeente kiest voor Bestuurlijk contracteren. Er is ruimte voor experimenten. 
6. Vervoer naar de Begeleiding wordt onderzocht. 
7. Persoonlijke Verzorging wordt ingebed in het project decentralisatie AWBZ/Wmo. 
8. De BAR-gemeenten ondersteunen de experimenten van aanbieders. 
9. De privacy van cliënten wordt gewaarborgd. De BAR-gemeenten respecteren wet- en 
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regelgeving op dat punt. 

13. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 
7 oktober 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Voorzitter ik zou graag de volgende verklaring willen afleggen 

Na bijna acht jaar deel te hebben uitgemaakt van de EVA fractie, moet ik constateren dat 

ik met EVA niet verder kan. 

In het artikel over het glasvezeldossier in het Algemeen Dagblad van 14 augustus blijkt 

dat wethouder Euser op 15 april naar aanleiding van een aanvraag van een vergunning 

een bezoek heeft gebracht aan ondernemer Roos. Volgens Roos heeft de wethouder 

daarbij aangegeven niet blij te zijn met het initiatief van Roos, volgens de wethouder 

heeft hij Roos het initiatief willen ontraden in verband met de mogelijkheid van 

belangenverstrengeling als voorzitter van de ondernemingsvereniging. In beide 

gevallen heeft de wethouder, onder het mom : "het liefst te zien dat alle dienstverleners 

gebruik maken van hetzelfde netwerk" (citaat AD 14 augustus) feitelijk 

overheidsbemoeienis tot stand gebracht in het vrije ondernemerschap op de 

glasvezelmarkt, waarbij op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. In 

de VNG uitgave "Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies" wordt onder 

onafhankelijkheid van de bestuurder verstaan: "Het handelen van de bestuurder wordt 

gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met 

oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt 

vermeden". Alleen al het laatste punt is met het artikel van 14 augustus in het Algemeen 

Dagblad over het bezoek aan ondernemer Roos ter discussie komen te staan. 

In plaats van tekst en uitleg te geven is - ook F.VA-intern - volstaan met het opleggen 

van een bewijslast aan degenen die op de schijn van belangenverstrengeling hebben 

gewezen. Binnen EVA is het mij niet gelukt om de dringendheid van de kwestie onder 

de aandacht te krijgen. Ik ben al vier jaar binnen EVA doende geweest aandacht te 

vragen in de glasvezelkwestie. De radiostilte die intrad na 14 augustus was naar mijn 

mening ongepast voor een partij die transparant wil zijn. 
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In de tussentijd werd ik op enig moment door journalisten van onder andere het AD 

benaderd die onderzoek instelden naar aanleiding van de klacht van ondernemer Roos. 

Ik heb besloten desgevraagd aan een interview mee te werken dat tot een artikel met 

stevige bewoordingen heeft geleid, maar dat bedoeld was om beweging en 

transparantie ook intern in de EVA in deze kwestie tot stand te brengen. 

Mij is persoonlijk gebleken dat de EVA fractie meer belang hecht aan de beeldvorming 

naar buiten en in de media dan aan het ophelderen van de kwestie zelf. Dit betreur ik. 

Om deze reden heb ik besloten uit de EVA fractie te treden ten einde op persoonlijke 

titel met name deze kwestie onafhankelijk als volksvertegenwoordiger in deze 

gemeenteraad te kunnen behandelen. 
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Verklar ing Bert Euser , 
ui tgesproken t i jdens de gemeenteraadsvergader ing van 16 s e p t e m b e r 2013 

M i j n h e e r de voo rz i t t e r , leden van de g e m e e n t e r a a d . 

Op d i t m o m e n t z i jn er m e n s e n d ie m i j n i n t eg r i t e i t m e t a l ler le i aan t i j g ingen in 
t w i j f e l t r e k k e n . Dat raakt m i j zeer, als po l i t i cus en als mens . In de 
raadsvergader ing van vandaag k o m t een i n i t i a t i e f voo rs te l aan de o r d e da t p le i t 
v o o r een onde rzoek naar v e r m e e n d e be langenvers t renge l i ng van m i j als 
p o r t e f e u i l l e h o u d e r CAI. Ik w i l d a a r o v e r graag m i j n m e n i n g m e t u d e l e n . 

Ik ben nu mee r dan 30 jaar ac t ie f in de g e m e e n t e p o l i t i e k en heb m e steeds 
ingezet v o o r onze g e m e e n t e en zi jn i n w o n e r s . M i j n insp i ra to r w a s m i j n vader 
d ie ook lang act ief was in de g e m e e n t e p o l i t i e k . Hi j h ie ld mi j a l t i j d v o o r da t 
b e s t u r e n , d ienen is. Dat w a s , is en zal ook a l t i j d m i j n d r i j f vee r z i jn . Anders 
gezegd, iets t e r u g d o e n v o o r de maa tschapp i j d ie m i j vee l kansen h e e f t 
gegeven . O m d a t ik h o u d van onze d o r p e n , o m d a t ik h o u d van de m e n s e n d ie er 
w o n e n . Voo r mi j t e l t daarb i j m a a r één be lang , da t is he t be lang van de 
g e m e e n t e en de burgers . Daaraan heb ik in m i j n leven en da t van m i j n gezin 
vee la l ondergesch ik t g e m a a k t . 

Ik ben o p g e v o e d m e t chr is te l i j ke n o r m e n en w a a r d e n . Je b e n t o p de. w e r e l d 
m e t een opd rach t , j e i nze t ten v o o r j e naas ten , r e s p e c t v o o r j e m e d e m e n s e n , 
ee r l i j khe id en he t verschi l t ussen m i j n en d i j n . Po l i t ieke en bes tuu r l i j ke 
i n teg r i t e i t is voo r m i j he i l ig . 

M i j n w i j ze vader gaf mi j b i jna een halve e e u w ge leden d r i e s te l rege ls m e e d ie ik 
nog t o t o p de dag van vandaag respec teer : 

- Doe als gemeen te raads l i d o f bes tuu rde r p r i vé geen zaken m e t de 
g e m e e n t e o m zelfs de sch i jn van be langenve rs t renge l i ng t e v o o r k o m e n , 

r ook als j e jeze l f d a a r m e e zakel i jk t e k o r t d o e t ; 

- Zo rg da t je t e al len t i j d e ona fhanke l i j k b l i j f t zoda t j e je w e r k i n tege r k u n t 
d o e n ; 
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- Ga zeer terughoudend om met alle informatie die je, al dan niet 
vertrouwelijk, ter ore komt; de enige plaats waar je die informatie 
vrijelijk kunt gebruiken is de gemeenteraad. 

Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat er feiten, meningen, onjuistheden en 
beschuldigingen de ronde doen rondom het CAI dossier en rondom mijn 
persoon. Zoals gezegd, raakt die beeldvorming me diep. Niet alleen mij, maar 
ook mijn gezin. En het is moeilijk om je tegen dit soort aantijgingen te 
verdedigen. Zeker als die via de band van de media worden gespeeld. 

Volgens mij is er maar één methode om klaarheid te scheppen in het CAI-
dossier. Dat is een diepgaand en onafhankelijk onderzoek. 
Ik vind dan ook dat zo'n onderzoek er moet komen. 
Ik zal daaraan mijn volledige medewerking verlenen. 
En ik zie de uitkomsten van dat onderzoek met het volste vertrouwen 
tegemoet. 

Mijnheer de voorzitter, leden van de gemeenteraad, ik vind het belangrijk dat 
ik u dit persoonlijk heb kunnen melden zodat u dit mee kunt nemen in uw 
mening en besluitvorming. 

Ik dank u. 

Bert Euser 
Wethouder/locoburgemeester gemeente Albrandswaard 
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WWW.EVADEWEEQT.NL 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 16 september 2013, 

Kennisgenomen hebbend van: 

• Het initiatiefvoorstel van de fracties W D , CU/SGP en NAP betreffende het voorstel tot 
onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling portefeuillehouder CAI d.d. 13 september 
2013 (raadsvoorstelnummer 134396)" 

Besluit: 

Het concept-besluit 'Voorstel tot onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling 
portefeuillehouder CAI" (nummer 134396), als volgt te wijzigen: 

schrappen: besluitpunten 1 tot en met 6 

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

1. Een onderzoek te laten uitvoeren door een deskundig bureau naar eventuele verstrengeling 
van belangen, of de schijn daarvan, in de relatie tussen wethouder en portefeuillehouder CAI 
de heer B. Euser en de directeur van Cbizz, de heer S. de Graaf, privaat zowel als zakelijk, 
voor zover deze van belang is, of is geweest, in het dossier rondom de verkoop van de 
gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting. 

2. Met als vraag cq vragen gericht onderzoek te doen naar en een oordeel te vormen over: 
a. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen rondom het 

opstellen en indienen van het initiatiefvoorstel gericht op de verkoop van 
gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting, zoals dat door de fractie EVA is ingediend 
in april 2007; 

b. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen rondom het 
opstellen, doen verschijnen alsmede financieren van advertentie(s) gericht op de 
wens tot verkoop van de gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting, zoals die ten 
tijden van de verkiezingen in de eerste maanden van 2010 in de lokale pers is/zijn 
verschenen; 

c. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen met betrekking 
tot de gunning van de contracten en internet-dienstverlening aan het bedrijf Cbizz, na 
de verkoop van de gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting aan CIF; 

d. de rol, positie(s) en handelswijze van de hiervoor genoemde personen met betrekking 
tot de vergunningaanvraag van een derde partij, die voornemens is/was een voor 
Cbizz concurrerend netwerk voor internetdiensten aan te leggen; 

3. De uitkomsten van voornoemd onderzoek te bespreken in de raadsvergadering van december 
2013; 

4. Het Presidium te machtigen de keuze voor een bureau te maken om voornoemd onderzoek te 
laten uitvoeren. 

5. Het Presidium te laten fungeren als begeleidingscommissie tijdens het proces van onderzoek, 
en dientengevolge de contacten tussen opdrachtgever en het onderzoeksbureau te 
onderhouden, daarbij ondersteunt door de Griffier; 

6. Vooruitlopend op het offertetraject, de gunning alsmede het uitvoeren van het onderzoek een 
bedrag vrij te maken groot € 10.000,-, vooralsnog te dekken uit de algemene reserve; 

En gaat over tot de orde dag, 

Fractie EVA Frac Frafctie C 
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De geméenteraad van Albrandswaard, 
in vergadering bij een op 16 september 2013 

Overwegende dat: 

- KB Orchids in hét bestemmingsplan weer als glastuinbouwbedrijf bestemd wordt.; 
- Het bedrijf ook de mogélijkh'ëid.fridét krijgen zich als zodanig duurzaam te 

ontwikkelen, passend in de groene context van de polder Albrandswaard; 
- Het bedrijf zo een bijdrage levert aan de ontwikkeling van deze polder ,maar ook aan 

een stuk duurzame, ontwikkeling van'/dé bijzondere werkgéiegénheid in 
Albrandswaard die dit bedrijf te bieden heeft. 

Öe gemeenteraad spreekt zich uit dat; 

Voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, het plan-dusdanig aangepast wordt 
óm het hier bovenstaande, mbgéiijk te maken. 

Concreet kan dit het vólgende mho.uden; 

V Aanpassing van de mogelijke hoogte van dè kassen ih het bestemmingsplan, bij 
voorbeeld onder de voorwaarde dat hef afgeschermd wordt door groen. 

Mogelijkheid tot plaatsing van eëh duurzaam warmte-terugwin-systeem, bij vorobeeld 
onder de voorwaarde dat het afgeschermd wordt door groen 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie ChristénUnie / SGP; 

Motie 
voor 

mxijfer): j j ~ " " ' 

m Wolfswinkel Tegen; 

Aangenomen / verworpen 

ihttp://wvw;albrahdswaard;chrisfênuhi | https:7/twitter.com7Jóhanvanwolfswi 
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Raadsvergadering d.d. 

Agendapunt: 

Mondelinge stemmingen: 
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