
Gemeente 
Albrandsuuaa 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 juli 2014 
(verseonnr. 65837) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
J. Gardeitchik (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) 
B. G. Euser (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
CJ. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.P. van Ginkel, M.C.C. Goedknegten J. van Wolfswinkel 

Afwezig: T.W. van der Knaap (EVA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering. 
De heer Van der Knaap van de EVA-fractie is afwezig en mevrouw Rooimans van de PvdA-
fractie is verlaat. 
Bij de vaststelling van de agenda verzoekt de PvdA-fractie om de hamerstukken c en d over 
de bekrachtiging van geheimhouding op verschillende stukken over te hevelen naar de 
bespreekstukken. Dit wordt toegevoegd op de agenda na agendapunt 7. 
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. VRAGENHALFUUR 
De EVA-fractie stelt vragen over het parkeren in voortuinen in Poortugaal. De heer Goedknegt 
beantwoordt deze vragen. 

2. SPREEKRECHT 
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De NAP stelt vragen over de werkzaamheden aan de metro in de zomer. De heer Backbier 
beantwoordt deze vragen. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN 26 MEI 2014 
Conform vastgesteld, met de aanpassing dat de heer Van der Knaap aanwezig was en 
mevrouw Rooimans niet. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Stuk van F. van Leeuwe over Concurrentie voor Caiway (47580) graag bespreken in een 
Beraad en Advies. Conform vastgesteld voor het overige. 

6. HAMERSTUKKEN 
Conform afgehamerd: 

a. Startovereenkomst Slotvalkensteinsedijk 40 
De raad besluit conform voorstel (48415): 
1. een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de 
post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 
2. het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van 1 of 2 
woningen aan de Slotvalkensteinsedijk 40, nader uit te werken. 

b. Grondexploitatie Hart van Ghijseland 
De raad besluit conform voorstel (48398): 
1. Met toepassing van artikel 25 van de gemeentewet, van de grondexploitatie Hart 
van Ghijseland datum 27-05-2014, de geheimhouding te bekrachtigen; 
2. De grondexploitatie met een positief resultaat van € 25.000,- afgerond per 1-1-2014 
(peildatum) voor het Hart van Ghijseland vast te stellen; 
3. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitaties. 

G-.—Bekrachtiging geheimhouding stukken Rhoon Dorp (52215) (GEHEIM) 

—Bekrachtiging geheimhouding meerdere stukken (61150) 

e. Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van  
de raad van Albrandswaard 2014  
De raad besluit (61403): 
Artikel 13 met toelichting van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Albrandswaard 2014 aan te 
passen, zodat de tekst luidt als volgt: 

Artikel 13. Ter inzage leggen van stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda 
dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de digitale oproep voor een 
ieder op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Indien na het verzenden van de 
digitale oproep stukken op het raadsinformatiesysteem worden geplaatst, wordt 
hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk in een 
openbare kennisgeving. 
2. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de 
Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken op het besloten 
raadsinformatiesysteem geplaatst. 
3. Indien het naar het oordeel van de griffier technisch of praktisch niet mogelijk is 
om stukken op het raadsinformatiesysteem te plaatsen, bijvoorbeeld door de 
omvang, zijn stukken bij de griffie in te zien. 
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7. REVITALISERING CENTRUM POORTUGAAL (UITVOERINGSPLAN) 
Toezegging wethouder Goedknegt: de wethouder komt schriftelijk terug op de vragen over 
onderhoud van het muziektentje en de budgetten die daarvoor gebruikt worden. 
Tevens doet hij navraag of er overleg is gevoerd met muziekverenigingen en de 
mogelijkheden tot het gebruik van het muziektentje. Ook zal hij toetsen hoe het 
verwachtingsmanagement is geweest over de vergunningprocedure richting mogelijke 
gebruikers van het muziektentje. 

Stemverklaring NAP-fractie: stemt in met de richting van de werkzaamheden, dringt aan op 
uitwerking daarvan met behoud van groen, zorgvuldigheid met de omgeving van de 
Brinkhoeve en instemming van de direct omwonenden en betrokkenen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem (19 stemmen) 
Tegen: -

De raad besluit hiermee unaniem conform voorstel (51824): 
1. In te stemmen met het schetsontwerp Dorpskern; 
2. In te stemmen met het schetsontwerp 't Wiel; 
3. In te stemmen met de geschetste ontwikkelrichting voor kunst in de openbare ruimte. 

7a. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING MEERDERE STUKKEN OVER RHOON DORP 
Het raadsvoorstel en conceptbesluit zijn abusievelijk meegenomen in de stempelronde om het 
geheim te verklaren. Het college heeft enkel bij besluit geheimhouding opgelegd op de 
bijlagen bij het raadsvoorstel. 

Mevrouw Rooimans sluit zich om 21.14 uur aan bij de vergadering. 

Om 21.16 uur wórdt de vergadering in beslotenheid voortgezet. 

De aanwezigen hebben zich bij aanvang en einde van de besloten vergadering 
geconformeerd aan de geheimhouding. De genomen besluiten zijn openbaar, het gesprokene 
en de stemverhoudingen zijn geheim. 

De raad heeft besloten conform voorstel (52215): 
de geheimhouding op de koop- en ontwikkelovereenkomst tussen S. Greveling en de 
gemeente Albrandswaard op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet te bekrachtigen. 

De raad heeft tevens besloten (61150) de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende  
stukken: 
- 139508 Kosten leningen OMMIJ; 

58215 Brief maart 2013 van NGNB Advocaten m.b.t. privaatrechtelijke afspraken 

8. BESTEMMINGSPLAN RHOON DORP (BESLOTEN) 
Dit agendapunt vervalt, er is geen behoefte aan een besloten deel over dit onderwerp. 

55145 

58191 
57797 

gemeente-AH Rhoon m.b.t. Louwerensplein; 
Brief maart 2014 van NGNB Advocaten aan AKD m.b.t. Rhoon-Dorp; 
Beantwoording vragen besloten Beraad & Advies van 23 juni 2014 over 
bestemmingsplan Rhoon Dorp; 
Scenario's Rhoon Dorp (bijlage behorende bij Raadsinformatiebrief 55187) 
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9. BESTEMMINGSPLAN RHOON DORP 
De EVA-fractie dient een motie van treurnis in (zie bijlage, motie I). 
De PvdA-fractie dient een motie van afkeuring in (zie bijlage, motie II). 

Stemverklaring NAP-fractie: de heer Steger onthoudt zich (wederom) van stemming. De 
fractie heeft nog steeds twijfels over het stukje van het bestemmingsplan over het 
Louwerensplein, omdat overige ontwikkelingen onmogelijk worden gemaakt, het 
parkeerprobleem blijft bestaan en de gemeente het risico blijft lopen dat belanghebbenden 
naar de rechter gaan. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
De heer Steger onthoudt zich van stemming. 

De raad besluit hiermee conform voorstel (33453): 
1. De schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. De ingediende zienswijzen (on)gegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij het 

raadsbesluit behorende bijlage "nota van zienswijzen" (27752); 
3. Vast te stellen het bestemmingsplan "Rhoon Dorp" waarbij het plan, ten opzichte van het 

ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld (staat van 
wijzigingen) (27772). 

Stemming over motie van treurnis (zie bijlage motie I) van de EVA-fractie: 
Voor: EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (8) 
Tegen: CDA (2), OPA (3), W D (6), CU/SGP (1) (12) 
Daarmee is de motie van treurnis met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. 

Stemming over motie van afkeuring (zie bijlage motie II) van de PvdA-fractie: 
Voor: EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (8) 
Tegen: CDA (2), OPA (3), W D (6), CU/SGP (1) (12) 
Daarmee is de motie van afkeuring met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. 

10. DEELNAME METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG (MRDH) 
Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (4), W D (6), CU/SGP (1), PvdA (2), CDA (2), OPA (3) (18) 
Tegen: NAP (2) (2) 

Met 18 stemmen voor en 2 tegen is het raadsvoorstel aangenomen.  

De raad besluit hiermee conform voorstel (46353): 
In beginsel positief te staan tegenover toekomstige deelname aan de MRDH. 

11. SLUITING 
De voorzitter sluit om 23.55 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
22 september 2014. 

De plv. griffier, 

Els T.M. Meijers-Snelders 

De voorzitter, 

drs. Hans-Christoph Wagner 



é>5 60S" 

motie van treurnis 

Gele kaart voor college Albrandswaard 

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen pp 14 juli 2014, 
overwegende dat: 

- Het ontwerp bestemmingsplan Rhoon dorp van essentieel belang is voor de centrum 
ontwikkeling Rhoon en ih hei bijzonder het Louwerensptein 

- De raad het college heeft gevraagd te onderzoeken ot er aanleiding is om de beantwoording van 
enkele zienswijze te herzien 

- Het coilege dit heeft vertaald naar een onderzoek naar mogelijke alternatieven zonder 
herontwikkeling van Dorpsdijk106 

- het college ten tijde van het verzoek beschikte over relevante informatie in deze die niet bij de 
raad bekend was 

- Deze informatie pas is gedeeld met de raad na een vraag van de raad en in eerste instantie ook 
uitsluitend mét de twee partijen uit de raad. 

- het college een actieve informatieplicht heeft 
Spreekt uit te betreuren dat het college hierdoor de schijn heeft gewekt de raad onvoldoende tijdig 
en juist te informeren en roept derhalve het college nogmaals nadrukkelijk op om volledig inhoud te 
geven aan haar actieve informatie plicht richting de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie EVA 

fer): JL- „ . , 

Tegen C D A t l ) . G P A L>>). W O C ü ) , 
C a ) 
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PVDA 
Motie 

'Afkeuring handelswijze College COR' 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 14 juli 2014, 

Constaterende dat, 

• Ingevolge artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet, het college van burgemeester en 
wethouders bij wet gehouden is de gemeenteraad alle inlichtingen te verstrekken 
die hij voor het uitoefenen van zijn taak nodig heeft; 

• Ingevolge artikel 169 lid 3 van dè Gemeentewet, hel Lullege van burgemeester cn 
wethouders bij wet gehouden is de gemeenteraad de door een of meer leden 
gevraagde Inlichtingen te verstrekken, mondeling of schriftelijk, tenzij het 
verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang; 

Overwegende dat, 
• artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet de wettelijke grondslag is voor de actieve 

informatieplicht van het college aan de raad; 

• het belang van deze actieve informatieplicht voor met name de controlerende rol 
van de gemeenteraad op het door het college gevoerde bestuur zeer groot is; 

• artikel 169 lid 2 en lid 3 van de Gemeentewet van essentieel belang zijn voor de 
gemeenteraad om zijn taak als controleur van het door het college gevoerde 
bestuur goed te kunnen uitvoeren; 

• er sprake is van willekeur in de wijze waarop het college van burgemeester en 
wethouders is omgegaan met het verstrekken en het ter beschikking steilen van 
door hem geheim verklaarde documenten inzake Centrum Ontwikkeling Rhoon 
aan de fracties PvdA en EVA; 

I s van mening dat, 
• de wijze waarop, en de snelheid waarmee, het college van burgemeester en 

wethouders heeft gereageerd op informatieverzoeken vanuit de fracties PvdA en 
EVA op gespannen voet staat met artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet; 

• de wijze waarop, en de snelheid waarmee, het college van burgemeester en 
wethouders heeft gereageerd op informatieverzoeken vanuit de fracties PvdA en 
EVA, het deze fracties onmogelijk heeft gemaakt om de controlerende taak die zij 
hebben naar het door het college gevoerde bestuur, naar behoren te kunnen 
uitvoeren; 

• dat deze handelswijze niet past in de bestuurscultuur die de gemeente 
Albrandswaard tot op heden altijd heeft gekenmerkt; 



spreekt tevens als zijn mening uit 
• dat dè handelswijze van het college met betrekking tot de verzoeken tot 

informatieverstrekking vanuit de fracties PvdA en EVA ten aanzien van het door 
hem gevoerde bestuur inzake de Centrum Ontwikkeling Rtioón, wordt afgekeurd; 

• dat het college in het vervolg in dit dossier, alsmede in alle andere dossiers, de 
gemeenteraad terstond van Informatie voorziet, zeker wanneer daar expliciet om 
wordt verzocht; 

• er in deze geen onderscheid mag worden gemaakt tussen verzoeken vanuit 
'coalitiefracties' en verzoeken vanuit 'oppositiefracties'; 
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