
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 10 juni 2013 
(verseonnr. 130065) 

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. Littel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
A. A. Kweekei (EVA) 
A. van Klaveren (WD) 
R. Moret (WD) 
V.H. Spruit (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) 
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: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), A. A. Kweekei (EVA, vanaf agendapunt 8.) 

I. OPENING 

De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 
De heer Van Meijbeek (WD) is afwezig. 

2. SPREEKRECHT 
De heer B. van der Heide heeft zich aangemeld als inspreker, hij spreekt in namens de 
werkgroep bibliotheek Albrandswaard over de bibliotheek. SP Albrandswaard wil graag bij 
datzelfde agendapunt handtekening overhandigen aan de voorzitter. 
De heer Steger zal inspreken over agendapunt 8, over sport- en ontspanningsaccommodaties. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn vragen gesteld door de CU/SGP-fractie over de bushalte Biezenlaan in Portland. 
Wethouder Van Ginkel beantwoordt deze vragen. - — 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 15 APRIL 
2013 

De besluitenlijst van 13 mei 2013 (nr. 129222) wordt conform voorstel vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
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De lijst ingekomen stukken (nr. 129806) wordt conform vastgesteld. 
Op de vraag van de PvdA-fractie wanneer er een voorstel van het college richting de raad komt 
over een mogelijke verruiming van de winkeltijden. Het college probeert dat voor de 
zomervakantie op de carrouselagenda te krijgen. 

6. Hamerstukken 

a. De raad besluit conform voorstel (nr. 129700): 
• Geen zienswijzen kenbaar te maken aangaande de begrotingen 2014 van het 

Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 
b. De raad besluit conform voorstel (nr. 129057): 

• Geen zienswijzen in te dienen tegen de Jaarrekening 2012 en de 
conceptbegroting 2014 van de OMMIJ; 

• De opgelegde geheimhouding op de stukken op grond van artikel 25 
gemeentewet te bekrachtigen. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 129059): 
• Gelezen de conceptbegroting 2014 van de DCMR geen zienswijzen in te dienen 

tegen de conceptbegroting. 
d. De raad besluit conform voorstel (nr. 129051): 

• In te stemmen met de begroting 2014 van de VRR; 
• Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2014 van de VRR; 
• De financiële consequenties van de begroting 2014 van de VRR mee te nemen 

bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017. 
e. De raad besluit conform voorstel (nr. 129039): 

• In te stemmen met de begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling 
GGD-RR 

f. De raad besluit conform voorstel (nr. 129044): 
• De beslissing op bezwaar van 22 februari 2010 te wijzigen in die zin dat aan de 

rechthebbende van het onroerend goed aan de Achterdijk 13a in Rhoon een 
aanvullende planschadevergoeding toegekend wordt van € 7.275,- te 
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 augustus 2005 tot de dag der 
algehele voldoening. 

g. De raad besluit conform voorstel (nr. 129786): 
• Vast te stellen de Regeling functioneringsgesprekken burgemeester en raad 

(kenmerk 129639) per 1 juli 2013; 
• Te benoemen in de 'Begeleidingscommissie burgemeester' de heren: 

R.F.A.C.M. van Meijbeek (voorzitter van de commissie) 
L.H. Goudriaan (lid) 

- M.C.C. Goedknegt (lid) 
- H.J. van der Graaff (lid) 

7. Samenwerking voor het bibliotheekwerk met gemeente Barendrecht 
De heer Niehot spreekt in namens SP Albrandswaard en overhandigt handtekeningen aan de 
voorzitter tegen sluiting van de bibliotheken in Barendrecht en Albrandswaard. 
Vervolgens spreekt in de heer Van der Heide, namens de werkgroep Bibliotheken 
Albrandswaard. 

De WD-fractie dient een amendement (A, zie bijlage), om het tekort niet uit de algemene reserve 
te halen, maar te dekken uit de incidentele middelen t.b.v. de realisatie van de ombuigingen. 
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Dit amendement wordt door de WD-fractie ingetrokken, maar zij wil hier graag op terugkomen bij 
de behandeling van de Voorjaarsnota. 

De PvdA- en CDA-fractie dienen een motie in (1, zie bijlage), die het college onder meer oproept 
de invulling van de Albrandswaardse servicepunten te onderzoeken en in oktober 2013 terug te 
koppelen aan de raad. 

Schorsing van 21.30- 21.43 uur 

Stemverklaring mw. Van der Heide: 
Zal tegen het besluit stemmen en heeft als statement zwarte kleding aan. Zij vindt het voor de 
inwoners van Poortugaal, voor wie zij in de raad zit, een slecht besluit. 
Vindt de procedure slecht: vóór Barendrecht zich heeft kunnen uitspreken hier al een voorkeur 
uitspreken, met allerlei onduidelijkheden rekening houden en een herstructurering uitspreken. 

Stemverklaring de heer Littel: 
Zal tegen het besluit stemmen. Goed uitgewerkt door de wethouder, maar het heeft hem niet 
kunnen overtuigen. 

Stemverklaring PvdA: 
Zal voor het voorstel stemmen, omdat deze fractie voor alle inwoners van Albrandswaard in de 
raad zit. ziet in het voorstel een garantie dat het bibliotheekwerk voor al onze inwoners op niveau 
wordt voortgezet. Juiste stap op het juiste moment. 

Stemverklaring W D : 
Zal voor het voorstel stemmen, omdat de WD-fractie volksvertegenwoordigers voor alle 
inwoners van Albrandswaard zijn en zij dit de beste optie vinden voor de inwoners van deze 
gemeente. 

Hoofdelijke stemming over het raadsvoorstel (zie stemlijstje bijlage): 
Voor: 14 stemmen 
Tegen: 4 stemmen 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129060 en besluit: 

1. In te stemmen met de vergaande samenwerking met buurtgemeente Barendrecht 
voor het bibliotheekwerk per 1 januari 2014 waarbij: 

- De bibliotheek vestiging Carnisselande (Middeldijkerplein) wordt 
ingezet als volwaardige toekomstbestendige bibliotheek voorziening 
voor beide gemeente; 

- In Albrandswaard twee bibliotheken als servicepunten worden 
ingericht waar gebruikers hun gereserveerde boeken kunnen 
ophalen en terugbrengen; 

- In Barendrecht een bibliotheek servicepunt wordt ingericht waar 
gebruiker hun gereserveerde boeken kunnen ophalen en 
terugbrengen^ " - — — 

- De bestaande bibliotheekvestigingen in Portland, Poortugaal en 
Barendrecht zullen worden heringericht; 

- Voor het resterende budget aanvullende projecten kunnen worden 
ingezet voor de kwetsbare doelgroepen t.b.v. leesbevordering, 
laaggeletterdheid, cultuureducatie etc. 

3/17 



2. De samenwerkingsovereenkomst met gemeente Barendrecht te ondertekenen, 
waarbij; 

- De overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar, met ingang 
van 1 januari 2014 t/m 31 december 2017; 

- Het beschikbare budget wordt vastgesteld op € 278.000 voor de 
jaren 2014 t/m 2017. 

3. De kosten voor 2015 ad € 102.501,- ten laste te laten komen van de algemene 
reserve. 

Stemverklaring over de motie van de W D : 
Zal voor de motie stemmen, mits het extra budget ingezet wordt voor het doel dat genoemd wordt 
in het voorstel, te weten projecten. 

Hoofdelijke stemming over motie 1 van de PvdA- en CDA-fractie (zie stemlijstje bijlage): 
Voor: 14 
Tegen:4 
Daarmee is de motie aangenomen. 

8. Sport - en ontspanningsaccommodaties (incl. ambitiedocument Johannapolder) 

De heer Kweekei heeft de raadsvergadering inmiddels verlaten. 

De heer Steger spreekt in. 

De WD-fractie dient een amendement (B, zie bijlage) in om beslispunt 4a, b en c te schrappen. 

De PvdA-fractie dient een amendement (C, zie bijlage) in om beslispunt 1 te schrappen, een 
nieuw beslispunt 1 toe te voegen en beslispunt 4a aan te passen. 

Schorsing van 22.31 - 22.45 uur 

Stemverklaring CU/SGP: 
intensief dit proces gevolgd. De scholen en sportverenigingen hebben een andere mening dan in 
het raadsvoorstel is neergelegd. Dat sterkt deze fractie in de keuze voor het minimumscenario. 
Dit is voldoende. 

Stemming over amendement B: 
Voor: W D (4) 
Tegen: EVA (6), NAP (1), CDA (2), PvdA (3), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement B verworpen. 

Stemverklaring W D over amendement C: 
De W D erkent het probleem dat het amendement signaleert. Ondersteunt de gedachte van 
clustering. Zou de Klepperwei niet expliciet als alternatief zijn genoemd, dan was de W D 
akkoord geweest. Maar voordat de Structuurvisie wordt gewijzigd zal er toch eerst overleg met 
betrokken partijen moeten zijn. Bovendien moet deze locatie vooral zorg blijven. 

Stemming over amendement C: 
Voor: EVA (5), CDA (2), PvdA (3) 
Tegen: EVA (1, mw. Van der Heide), W D (4), NAP (1), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement C aangenomen. 
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Stemverklaring over het raadsvoorstel van de W D : 
door het zojuist aangenomen amendement C kan de WD-fractie niet voor het voorstel stemmen. 

Stemming over het raadsvoorstel: 
Voor: EVA (5), PvdA (3), CDA (2) 
Tegen: EVA (1, mw. Van der Heide), CU/SGP (1), NAP (1), W D (4) 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129284, met inachtneming van het 
amendement C en besluit: 

1. Het voorkeursscenario vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van vijf 
clusterlocaties voor sport- en ontspanning: 
a. Brinkhoeve 
b. Delta / Sportpark Albrandswaard 
c. Klepperwei / Zwaluwenlaan 
d. Johannapolder 
e. Omloopseweg / Rand van Rhoon 

2. De financiële consequenties (mutaties van exploitatiekosten, kapitaalslasten en 
reserves) die voortvloeien uit het voorkeursscenario de komende maanden nader 
uit te werken in het kader van de begroting 2014-2017. 

3. Op basis van besluitpunt 1 en het onderzoek naar de bouwkundige staat van de 
sporthal Rhoon te besluiten slechts die maatregelen te treffen, die nodig zijn om 
de sporthal Rhoon tot en met 2016, uiterlijk 2017 in stand te houden. 

4. Voor de volgende onderzoeksfase(n) van de vijf clusterlocaties en de verdere 
uitwerking van de gewenste organisatievorm voor beheer en exploitatie (stichting 
of b.v.) de volgende kredieten beschikbaar te stellen (totaal € 264.000) ten laste 
van de algemene reserve: 
a. Clusterproject Brinkhoeve € 44.000, Clusterproject Delta/ Sportpark 

Polder Albrandswaard € 70.000 en Clusterproject Klepperwei / 
Zwaluwenlaan € 70.000 

b. Clusterproject Johannapolder € 40.000 
c. Clusterproject Omloopseweg/Rand van Rhoon € 25.000 
d. Uitwerking organisatievorm voor beheer en exploitatie € 15.000 

9. Zwembad Albrandswaard 
De WD-fractie dient een amendement (D, zie bijlage) in om beslispunt 3 te wijzigen. 
De WD-fractie dient een motie (2, zie bijlage) in met de wens dat het college in 2016 met een 
lange termijn visie komt voor het zwembad. . 
De PvdA-fractie dient een amendement (E, zie bijlage) in, om de beslispunten - kort gezegd - te 
vervangen door 4 beslispunten die erin voorzien het zwembad van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 
open te houden en ondertussen de discussie over de exploitatie te voeren en de mogelijkheden 
voor een nieuw bad op-het Deltaterrein te onderzoeken. 

Schorsing van 23.43 - 23.59 uur 

Stemverklaring CU/SGP: 
Fractie is voor het onvoorwaardelijk openhouden van het zwembad voor vijfjaar. Duidelijkheid 
voor een ieder. En dus tegen dit amendement. 
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Stemverklaring W D : 
Houdt motie in stand en wil absoluut zekerheid bieden aan inwoners. 

Het amendement van de W D wordt ingevoegd in het amendement van de PvdA, ter vervanging 
van punt 4. De amendementen D en E worden daarmee ingetrokken, het amendement van de 
PvdA-fractie krijgt letter F. 

Stemming over amendement F van de PvdA-fractie (zie stemlijstje bijlage): 
Voor: 11 
Tegen: 6 
Daarmee is amendement F aangenomen 

Stemverklaring W D over raadsvoorstel: 
De W D wil niet tegen het zwembad stemmen, ondanks het feit dat het niet het voorstel is dat zij 
hadden gehoopt. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129230, met inachtneming van amendement 
F en besluit: 

• Het binnen zwembad Albrandswaard voor een periode van maximaal 5 jaar te 
exploiteren, ingaande op 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018; 

• Voor een periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 een bedrag van € 
400.000 (gemiddeld € 80.000 per jaar) ter beschikking te stellen ter dekking van 
het exploitatietekort van binnenzwembad Albrandswaards; 

• Het bedrag van € 400.000 te deken uit de algemene reserve; 
• Het raadsbesluit via de voorjaarsnota de verwerken in de programmabegroting 

2014-2017. 

Stemverklaring PvdA over de motie: 
Stemt tegen omdat clustering een must is voor de gemeente. 

De W D trekt de motie 2 in, omdat er volgend jaar al een voorstel over het zwembad wordt 
behandeld in de raad. 

10. Contourennota Jeugdzorg 
Dit agendapunt schuift door naar de gemeenteraad van 15 juli 2013. 

11. Zienswijze op begroting 2014 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
De NAP-fractie stelt twee aanpassingen voor in de zienswijze (mondeling amendement): in de 3 e 

alinea wordt in de derde regel na 'gestopt met' ingevoegd 'het onderhoud van'. In alinea 7 wordt 
in regel vijf 'het zoet kleimoeras' vervangen door 'natuurdoelen'. 

Stemming over het voorstel inclusief mondeling amendement: 
Voor: unaniem 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129700, met inachtneming van het 
mondelinge amendement ten aanzien van de zienswijze (129588) en besluit: 

• De bijgevoegde zienswijze (129588) aangaande de begroting van het NRIJ 
kenbaar te maken. 
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12. Initiatiefvoorstel EVA startersleningen 
Stemming over het voorstel: 
Voor; EVA (6), W D (4), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 129787 en besluit: 

• het initiatiefvoorstel 'Beschikbaar stellen starterslening' door het college uit te 

laten werken en het college te verzoeken de volgende punten te onderzoeken: 

- De exacte financiële ruimte vanuit de SVn gelden en eventuele 

bijdrage vanuit het Rijk, beschikbaar gekomen vanaf 1 januari 2013 

inzichtelijk te maken; 

- De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, 

risico's en benodigde dekking, die de starterslening met zich 

meebrengt, inzichtelijk te maken. 

• Het college te verzoeken op basis van bovenstaande punten met een voorstel voor 

een Verordening Starterslening te komen met medeneming van de volgende punten: 

- Definitie van de doelgroep(en); 

- De woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig). 

Meerwerk c.q. verbouwingskosten mogen worden meegeteld ter 

bepaling van de hoogte van de starterslening; 

- De aankoopkostengrens; 

- De maximale starterslening; 

- Het jaarbudget of algemeen plafond; 

- Dat de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn van 

toepassing is; 

- Dat de gemeente de door SVn vastgestelde productspecificaties 

starterslening gebruikt. 

13. Afscheid waarnemend burgemeester mevrouw G.J . van de Veide-de Wilde 
Toespraak door de heer Van Wolfswinkel namens de raad, de heer Euser namens het college en 
mevrouw Van de Velde - de Wilde. Aanbieding cadeau en bloemen door de heer Euser en 
mevrouw Van Klaveren. 

14. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.59 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 8 juli 2013. 

De griffier. De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Raadsvergadering d.d. K> 'SLOli) 

Agendapunt: 7-
Mondelinge stemmingen: 

1 J . C . dg. B»u,ujw 
•H.J • Ou^vulapop -f 

J . ^•vcUU' 

-I-

10 
11 
12 
13 

,T.ac x: x 15 -f-
16 
17 +• 
18 
19 t 
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Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 juni 2013, ter 
bespreking van de samenwerking voor het bibliotheekwerk met gemeente 
Barendrecht; 

OVERWEGENDE DAT: 
• Er in 2015 een begrotingstekort is van € 102.501,-; 
• Het college voorstelt dit tekort te dekken uit de algemene reserve; 
• Dergelijke tekorten in principe opgevangen moeten worden binnen de eigen 

portefeuille; 
• Ër voor dit doel echter ook incidentele middelen t.b.v, de realisatie van de 

ombuigingen zijn gereserveerd; 

BESLUIT: 

Punt 3 van raadsbesluit 127175 te v/ijzigen in: 
• Het tekort in 2015 ad €102.501,- te dekken uit de incidentele middelen t;b.v. 

de realisatie van de ombuigingen, welke voor dit doel zijn gereserveerd; 
• Deze dekking te verwerken in de meerjarenbegroting 2015-2019. 

. 0 
;5 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

Go knegt V.H. Spruit-Remijn oret 

.« ... 
tt.r*. 

I 
A. van Klaveren R.F.A.C.M. van Meijbeek 

•tO -fZ 

l i i 
§ § § 
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I b ö 35! 

Amendement 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 juni 2013, tér 
bespreking van scenariokeuze clustérvorrning sport- en 
ontspanningsaccommodaties; 

Albrandswaard 

OVERWEGENDE DAT: 
• Dë géweristècorgariisatiëvorrn de méést onzekere factor is in dit besluit 
• De beheersbaarheid van de organisatievorm ëeh groot risico met zich mee 

kan brengen 
•. Délgëweristë oigahisatiëvófm eerst goéd uitgewerkt dient te worden, 

alvorens men de 5 ciusterlocatiës gaat uitwerken iri de volgende 
onderzoeksfase 

BESLUIT: 

Punt;4a, b & c van raadsbesluit met nummer 128Ö48 te schrappen. 

11 
l i 

ml 
o.,9 ? 
o > 
o a a 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie WD Albrandswaard 

t l 

ü R. Moret V.H. Spruit-Remijn P^Goedkneg 

a-K 

A. Van klaveren R.F.A.C.M van Meijbeek 

Amendement (letter): 
Voor $ 4 

UJ <. 

m 
mm 

Tegen; j a , 

Aengenomea / verworpen 
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AMENDEMENT 

Dé gemeenteraad vari Albrandswaard, in vergadering bijeen óp 10 Juni 2013, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 14 Mei 2Ó13 

"Scenariokeuze clustervorming sport- eh ontspanningsaccommodaties' 

(raadsvoorstelhummer 129284)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Scenariokeuze clustervorming spon- en 
ontspanningsaccommodaties'(numrner 128048), als volgt te wijzigen: 

Besluitpunt 1 schrappen; 
• Toeyoegen nieuw besluitpunt 1, dat luidt als volgt: 

1 Hét vóorkeursscenario vast të stellen als basis voor de verdere uitwerking van dë 

volgende vijf ciusterlocatiës voor sport en ontspanning : 

a) Brinkhoeve 

b) Delta / Sportpark Albrandswaard 

c) Klepperwei / Zwaluwenlaan 

d) Jphannapoldér 

e) Omloopseweg / Rand van Rhoon 

• In besluitpunt 4a het woord "Julianadriehoek" schrappen en vervangen door 

"Klépperwei / Zwalüwerilaan" 

En gaat óver tót dé órde van de dag, 

Fractie Partij van de , 

H.J. van der Gra 
Arb Albrandswaard, y ' 

H.>!-Diiurkoop P.B. Rooimans 

Amendement:(lettér): 
Voor: IO 

Tegen: 7 

Aangenomen /-^erswrperr 
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Amendement 
Albrandswaard 

Dë Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 juni 2013 ter 
bespreking van raadsbesluit 128865 Binnenbad Albrandswaard 

BESLUIT: 

Onder het kopje Besluit; punt 3 te wijzigen in: 

3. Het bedrag van € 400.000 té dekken door inzet van € 106.000 vanaf de 
Rekening Courant van het Zwembad Albrandswaard en vanuit het overschot 
op de jaarrekening 2012. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

V.H. Spruit-Remi]n oret knegt 

ra i _ 
D O 

•Is 
' 

A. var Klaveréh 

Toel icht ing: 

R.F.A.C.M. van Meijbeek t i r-
ns T- -

2 § £ 
i5 e st 

In de auditcommissie bleek op de Rekening Courant van het Zwembad 
Albrandswaard ëen bedrag beschikbaar van € 106.000. Dit bedrag resteert door 
uitgestelde investeringen. 
Aangezien dit bedrag niet terugkomt in de Begroting 2014-20181 kan dit bedrag 
gebruikt worden als dekking van de totale gemeentelijke bijdrage. 

Namens de W D fractie, 

Marco C.C Goedknegt 

' bijlage 128884 Taakstellende Begroting Exploitatie zwembad Albrandswaard medio 
2013 tot en met medio 2018 ë 

ai 

<u 
E 
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Amendement (letter): 
Voor: 1 , , 

. Tegen: 

Aangenomen / verworpen 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 Juni 2013, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 14 Mei 2013 
"Binnenzwembad Albrandswaard" (raadsvoorstelnummer 129230)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Binnenzwembad Albrandswaard'{nummer 128865), als volgt te 
wijzigen: 

• De besluitpunten 1 tot en met 4 te schrappen; 
De volgende beslispunten toe te voegen: 

1. Hét binnenzwembad Albrandswaard in ieder geval vóór dè période 

ingaande op 1 jul i 2013 en eindigend op 30 juni 2014 te exploiteren; 

2. Hiertoe een bedrag groot € 180.000,- beschikbaar te stellen óm de 

noodzakelijke investeringen te kunnen doen; 

3. dit bedrag groot € ISOiOOO,- eenmalig te dekken uit dë Algemene 

Reserve; 

4. De discussie over het vérder exploiteren van het binnenzwembad 

Albrandswaard in de periode 1 jul i 2014 tót en met (uiterli jk) 30 juni 

2018 te voeren direct zodra het onderzoek naar de mógelijkheden voor 

een nieuw binnenzwembad óp het Deltaterrein is afgerond, dóch 

uiterlijk tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2014. 

En gaat óver tot dë orde van de dag, 

Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard, 

H.J: van der Gcaa^ hkJTftuurkoop 

13/17 



3^1 Q 

AMENDEMENT 

Dë gemeenteraad van Albrandsvyaard, in vergöderihg bijeen pp 10 Juni 2013, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van Collége van B&W d.d. 14 Mei 2013 

"BihhehzwembaöAlbrandswaard" (raadsvoorstelnummer 129230)^ 

Besluit: 
Het concept-besluit "Binnenzwembad Albrandswaard'{nun\rc\e\r 128865), als volgt te 
wijzigen: 

De besluitpunten 1 tot en met .4 te schrappen; 
Dé volgende beslispunten toe te voegen: 

1. Spreekt de intéhtie u'ithet zwembad voor 5 jaar té exploiteren; 

2. Hét binnënzwembad Albrandswaard in ieder geval voor deiperiodè ingaande op 

i juli 2013 en eindigend op 30 juni 2Ó14 te financieren; 

3. Hiertoe een bedrag groot € 180.000,- beschikbaar te stellen om de 

noodzakelijke investeringén të kuhhén doen; 

4. Het benodigde bedrag te dekken door inzet van de Rekening Courant van het 

Zwembad Albrandswaard en vanuit het overschot op de jaarrekening 2012; 

5. De discussie over het verder financieren van het binnenzwembad 

Albrandswaard in de periode 1 juli 2014 tot en met (uiterlijk) 30 juni 2018 te 

voeren direct zodra het onderzoek naar de mogelijkheden voor ëen nieuw 

binnenzwembad op het Déïtaterrëin is afgerond, doch uiterlijk tijdens de 

behandeling van de voorjaarsnota |n 2014. 
Amendement (letter): F 
Voor: |> 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie Partij van de ArbeidJAtbrandswaard) 

H.J. varieer G r a a f f H . J f < D u u r k o o p -

Tegen: Q> 

Aangenomen /vywuitwH 

P.B. Rooimans 
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AibfMnöswaafd 

Motie 
'Steunpunt Bibliotheek' 

.De .gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 juni 2013, 

Gelezen, 
• Het: voorstel van het College inzake de vergaande samenwerking voor het 

bibliotheekwerk met de gemeente Barendrecht 
(Voorstel nummer 129060, dd. 31 mei 2013); 

Constaterende dat, 
• het voorstel inhoudt dat er gezamenlijk met de gemeente Barendrecht één 

volwaardige toekomstbestendige bibliotheekvoorziening zal worden 
gerealiseerd ih de vestiging Carhisselandè (Middeldijkerplein); 

• vóórts in de overige reeds bestaande locaties in Poortugaal (Boekenstal), 
Portland en Bafendrecht-Centrum (Kruispunt) bibliotheek-servicepunten 
zullen worden gerealiseerd; waar gebrüikérs hun gereserveerde boeken 
kunnen ophalen en terugbrengen; 

• de invulling van deze bibliotheek-sërvicepünteh in hét raadsvoorstel nog 
onduidelijk is en dat dit leidt tot ongerustheid en vragen bij de bevolking; 

Overwegende dat, 
• het inrichten van bibliotheekservicepunten in Portland en Poortugaal, als 

onderdeel van het bibliotheekwerk in Albrandswaard en Barendrecht, om 
nadere invulling vraagt; 

• op dit moment nog onvoldoende is ontwikkeld en Ingevuld hoé deze 
bibliotheek-servicepunten een duidelijke meerwaarde voor deze kernen 
kunnen hebben; 

• de invulling van een bibliotheek-servicepunten per kern mag verschillen; 
• voor déze invulling extra budget beschikbaar kan worden gesteld; 

is van mening dat, 
• een biblióthèék-servicepuriten meerwaarde heeft wanneer niet alleen het 

uitlenen van boeken, maar ook ontmoeting en leesbevordering daar een 
oridërdeel van uitmaken; 

• dé dergelijke invulling van een bibliothéek-servicepunten inhoudelijk alleen 
kan slagen bij goed gecoördineerde inzet en ondersteuning van 
vrijwilligers; 

Motie (romcijfer): 
Voor: H 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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Motie 
- ' 

Albi'iiwl.v«aar'd 

Da GerrieunlCi'aao van Alhrandav/aard, 'n YBigadurtig l)K*8n cp 10 juni 2013; 

GohoorrJ de heraad&feg'mg: 

Constaterende dat: 

- Het VéoflbO&laan var, her. zv/embad Albrandsv/nard, sinds het-fellisBBFr;ónl 
van de Bjpiuilanl Sportfondsen n-p 15 maart 2005 oiiisher is; 

.. r>fi gEmeanöraad miyjnnaüils he«fl aangegévei dat het zweïnb&d i 
belangrijke vosraiening is birirssn cl^ge-meenachsp; 

- Het huidige, ztftanöa Kjllogc bij <iO fccgrotflgEbeha.rdeling van 2'J 10 zelf 
icwel de aameentalijke bijdrag«.a<in •"•et zwembad ate hei sthoolïw'enirsn 
Heöft.geschrapt ?er i juli 2013; 

- Er cridaF&E ÜC ï»iihitifi iii het ooIlegeFfDgramrna üt l eind 201(1 met een 
•pb£singarichll,-{| te Kome.'. er iiijüÜ 201,3 nog Müeü's p'seiVdai&fljkSBic 
he^tast cverdazu la v;it; ler siin (;plriSF.ing; 

- Ër'tan opztordo ven de yilgesprnken ambities in hot edlegeprégrsflwna fiswi' 
eïjkele vocriritgarg i& yptrjcK. 
7nwel l-.at nvambad als da ycbruikers hie: gébaat zijn met een herhaling van 
riiae5i'.ual:a:n201B: 

Sp/oektalïhaar'.ine,i= u;i:dat, 

Hat culfeyOii" 201 <5;<0,r.1 met sen large tarrrir.n visie tfocr hel nvambad 
Albfanc»*»wt" «1 dan nlat ih een clustering of combinatre nat andeiu 
ïspoliwooraieningen. 

En gas: ovef tót tic uide von de dag. 

S s 
l i 

- ïc ö 
M 
o 7, ^ 

M ÜJ I -

Frsctle VVTI Albrandswaard 

I, 

V.H. Spl'ï.'it Reinrin kne-gt ., Ml>rflt 

~ E e 
.ï fc 
fe g .i 

E l i . ft? ö s § s 

A. van Klavsrcii R.F.A.C.M. van Meijbeek 

ÜJ L U 

- i u» <t 

P x 

; g g 3 Motie (rom .cijfert: 
vcór; 

Tcgsfi: 

Aangenoir.Ep' veiwoipon 
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•» 3 I L 

/Albrandswaard 

Toelichting: 

Sinds het failliet van Sportfondsen op 15 maart 2005 bestaat er voor het 
binnenzwembad Albrandswaard grote onduidelijkheid over de toekomst op 
middellange en lange termijn. 

In 2007 heeft dë gemeenteraad een jaarlijkse bijdrage beschikbaar'gesteld voor de 
pverbruggihg van de situatie tot 2013. Het toenmalige college heeft daarbij de taak _ 
qp zich genomen om voor het aflopen van de overeenkomst in 2013 met eën lange ^ _ 
termijn oplossing" te komen. != F. 

In 2010 heeft het nieuw aantredende college in haar College Uitvoerings Programma j j ra 
aangegeven eind 2010 te kunnen komen met een voorstel aan B&W en Raad over c & 
de toekomst van het zwembad in samenhang met het Intèg'raai Huis'vëstirigsplan. In £ c 
dè daarop vólgéhde begroting die eind 20'0 wërd vastgesteld heeft dit college zowel g 2 
de gëmeëntëlijkë bijdrage als de kosten voor schoolzwemmen per 2013 uit de 5 5™ 
begroting geschrapt. I5i©> 

KI .Ü > 
° 3 5 

Helaas is er sinds eind 2010 tot op dit moment geen enkele verandering' in de situatie g Q k 
gekomen. Wanneer er niets gebeurt sluit Zwembad Albrandswaard op 1 juli de 5 £ i 
deuren, (dat is over 21 dagën). Abonnementen worden niet of slechts gedeeltelijk » * " 
verlengt en gebruikers, die viel vooruit denken en plannen, zoeken naar ^ ^ -
alternatieven, 
Dé situatië is vergelijkbaar met de onzekerheid vlak voordat de gemeenteraad in 
2007 de gemeentelijke bijdrage beschikbaar stelde. 
Een herhaling van deze situatie is onwenselijk, zeker wanneer er wordt gestreefd 
naar een doorstart van een binnenzwembad in Albrandswaard. Het lijkt logischërwijs 
haalbaar om in 2016 te komen rriet het dëfinitievè toekomstscenario voor zwembad 
Albrandswaard. Sj. 

o 
TO r -

Namens de WD fractie, te £ § 
ra te k 

m B < 

m CL 10 

Marco CC- Goedknegt 

o p 
- t i n < 

§ | 9 

SS.S 
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