
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 16 DECEMER 2013 
(verseonnr. 138194) 

Aanwezig: 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
R. Moret (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaft (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: L.H. Goudriaan (EVA), A. van Klaveren (WD) 

I. OPENING 

De voorzitter opent om 20.04 uur de vergadering; 
De heer Goudriaan is wegens ziekte afwezig. Ook mevrouw Van Klaveren heeft zich afgemeld. 

De agenda wordt vastgesteld, met als aanpassing dat de hamerstukken i, j , k en I als 
bespreekstuk op de agenda worden gezet, gelet op de carrouseluitkomst van 10 december jl. 
Deze bespreekstukken worden als volgt toegevoegd aan de agenda: 
10a. Herstructurering Overboeken I en II en Binnenbaan, 10b. Inrichting Centrum Rhoon, 10c. 
Realisatie Blauwe Verbinding, 10d. Revitalisering Centrum Poortugaal 2013; 
Hamerstuk o schuift door naar de raadsvergadering van 27 januari 2014 uit 
zorgvuldigheidsoogpunt. 
De heer Van Wolfswinkel wil hamerstuk g, de indexeringsbrief Gemeenschappelijke Regeling 
2015 bespreken in de auditcommissie in januari. De heer Van der Graaff geeft aan dat dit ook de 
afspraak is, om dit elk jaar aan de auditcommissie voor te leggen. 
De heer Goedknegt geeft aan dat hamerstuk b. Sociale Raadslieden eerst besproken dient te 
worden in een carrousel in januari 2014. 
De WD-fractie vraagt een kort besloten deel aan voor het bespreekstuk 10b Inrichting Centrum 
Rhoon) om vragen aan de wethouder te kunnen stellen over geheime stukken. 
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2. SPREEKRECHT 

Aangemeld hebben zich de heer Koot en de heer Berberich, over agendapunt 8 over de 
Winkeltijdenwet. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING 
VAN 25 NOVEMBER 2013 

De besluitenlijst van 25 november 2013 (nr. 137681) worden conform voorstel vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 

De lijst ingekomen stukken (nr. 137689) wordt conform vastgesteld. 
Het memo Eerstelijnsvoorzieningen Portland (besloten) wordt in een carrousel behandeld in 
januari. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 136023): 

- te herbenoemen als externe leden van de Rekenkamercommissie Albrandswaard per 1 
januari 2014 tot aan 2 juni 2015: 
de heer mr. N. van Eek, geboren te Dordrecht op 16 februari 1946, wonende 
Kralingseweg 402, 3066 RC Rotterdam; 

- de heer drs. A. L. C Leijs, geboren te Dordrecht op 10 mei 1964, wonende te Iroko 210, 
3315 PR te Dordrecht en 

- de heer drs. J.W. Verheij, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1970, wonende 
Puntegaalstraat 447, 3024 EB Rotterdam. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 136357): 
de Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard vast te stellen. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 137227): 
geen zienswijzen in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2013 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

e. De raad besluit conform voorstel (nr. 137213): 
in te stemmen met een verzoek tot suppletie voor de kosten van 
opsporingswerkzaamheden en het ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede 
wereldoorlog t.b.v. verschillende projectgebieden in het tracé van de Leidingenstraat, 
voor zover gelegen in de gemeente Albrandswaard. 

f. Verordeningen heffingen 2014 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135742): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135743): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135744): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135745): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135746): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 
2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135747): 
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 
(Legesverordening 2014). 
De raad besluit conform voorstel (nr. 135749): 
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vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 
2014. 
De raad besluit conform voorstel (nr. 136118): 
de verordeningen heffingen 2013, behalve de Retributieverordening 2013, in te trekken, 

h. De raad besluit conform voorstel (nr. 137219): 
- geen zienswijzen in te dienen tegen de voorgestelde begrotingswijzigingen 2013 van het 

Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 
m. De raad besluit conform voorstel (nr. 1.37328): 

- In te stemmen met de realisatie van het TOP Johannapolder / Rhoonse Grienden. 
- Een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 41.500,- voor de 

realisatie van de TOP en deze te dekken uit de bijdragen van het NRIJ, bijdrage vanuit 
de ondernemers, subsidie vanuit de provincie en subsidie vanuit de stadsregio. 

- De gemeentelijke bijdrage van € 5.000 te dekken vanuit het restant van de 
investeringskredieten openbare ruimte 2013 en te reserveren voor onderhoud- en 
herstelwerkzaamheden. 

n. De raad besluit conform voorstel (nr. 137550): 
Op grond van artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen 
op: 

- Het.verslag van de besloten vergadering OMMIJ 25 april 2013 (137544) 
- De voortgangsrapportage OMMIJ 2e kwartaal 2013 (137543) 
- Het besprokene in dé besloten carrousel over de OMMIJ op 2 december 2013. 

Stemverklaring over hamerstuk f van de WD-fractie: 
De W D - fractie kan niet instemmen met een verhoging van de OZB en met de verordening over 
de hondenbelasting. 

7. ALCOHOL- & DRUGSBELEID 2014-2017 

Stemming over het voorstel' 
Voor: unaniem (17). 
Tegen:-

Daarmee is het voorstel aangenomen en besluit de raad: 
1. De Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 vastte stellen, waarbij de volgende thema's centraal 
staan: 
o Preventie op scholen 
o Voorlichting aan jongeren en ouders 
o Ondersteuning van de horeca bij ontmoediging. 

8. WINKELTIJDENWET 
De heer Berberich, manager van AH in Rhoon Portland en de heer Koot, keurslager, spreken in. 

Schorsing 21.18-21.28 uur 
Schorsing 21.54-21.58 uur 

Stemming over het amendement: 
Voor: 9 
Tegen: 8 (hoofdelijke stemming, zie bijlage) 
Daarmee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel 
Voor: 9 
Tegen: 8 (hoofdelijke stemming, zie bijlage) 
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Daarmee is het voorstel (nr. 137226) aangenomen, met inachtneming van het amëhdement en  
besluit de raad: 
De verordening winkeltijden gemeente Albrandswaard (BZ 96/142) als volgt te wijzigen:. 

a. Schrappen de tekst onder artikel 5 lid 1 zijnde: -• 
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten 
hoogste acht, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen,'zon- en 
feestdagen per kalenderjaar. 

b. Toevoegen onder artikel 5 lid 1 de volgende tekst: 
De gemeenteraad verleent voorde verboden, vervat in artikel^, eerste lid; onder a en b 
van de wet, een algemene vrijstelling; : ; 

c. Schrappen: artikel 7, artikel 8 en artikel 10. 

9. VOORBEREIDINGSKREDIET LOCATIE HART VAN GHIJSELAND 

Stemming over het voorstel 
Voor: EVA (5), CU/SGP (1), W D (4), CDA (2), NAP (1), PvdA (3) (16) 
Tegen: fractie Kweekei (1) 

Daarmee is het voorstel aangenomen en besluit de raad: 
1. Op basis van het plan van aanpak Hart van Ghijseland, de invulling van de locatie van 

het voormalige kleuterschooltje in het Hart van Ghijseland nader te onderzoeken. 
2. Een voorbereidingskrediet van € 20.100,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de post 

"reserve ontwikkelprojecten", om de (her)ontwikkeling van de locatie "Hart van 
Ghijseland, het voormalige kleuterschooltje" nader te onderzoeken. 

10. ZIENSWIJZE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO 
ROTTERDAM 2014 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (nr. 136884): 
In te stemmen met de gezamenlijke concept-zienswijze van de BAR gemeenteraden op 
de 'ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014' (136894); 

- De zienswijze uiterlijk 27 december 2013 te zenden aan het algemeen bestuur van de 
Stadsregio Rotterdam. 

10a. HERSTRUCTURERING OVERHOEKEN I, II EN BINNENBAAN 

Toezegging wethouder Euser: de volgende informatie zal op papier aan de raad worden 
verstrekt: 1,5 miljoen moet zelf worden bijgedragen door de gemeente aan al deze 
subsidievoorstellen die het hier betreft. Dit bedrag is gevonden in bestaande budgetten. 

Schorsing 22.50-22.55 uur 

De WD-fractie dient een motie in (motie I), deze wordt overgenomen door het college en niet in 
stemming gebracht. 

Stemming over het voorstel 
Voor: CDA (2), Kweekei (1), CU/SGP (1), EVA (5), PvdA (3), W D (4) (16) 
Tegen: NAP (1) 

Daarmee is het voorstel (nr. 137329) aangenomen en besluit de raad: 
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1. Te starten met de herstructurering van Overhoeken I, II en Binnenbaan; 
2. De voorgenomen fasering aan te houden voor de herstructurering; 
3. Het investeringskrediet als taakstellend budget te hanteren; 
4. Een investeringskrediet vast te stellen ter grootte van € 2.237.000 in dit als volgt te dekken: 

4.1 subsidie stadsregio € 1.400.000 
4.2 bijdrage BOR € 607.000 (reeds gevoteerd voor herstructurering Ambachtsweg en 

Dienstenstraat) 
4.3 bijdrage bedrijven sanering € 64.000 (indien van toepassing) 
4.4 bijdrage restant investeringskredieten openbare ruimte 2013 € 166.000 en deze als volgt 

te verdelen 
4.4.1 bijdrage sanering € 64.000 (indien van toepassing) 
4.4.2 plankosten en fysieke maatregelen € 132.000 

5. Na het doorlopen van de burgerparticipatie de raad voor te stellen akkoord te gaan met de 
nog niet geplande werkzaamheden. 

6. Geheimhouding op te leggen op bijlage 137045 op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet. 

10b. INRICHTING CENTRUM RHOON 

Schorsing voor een besloten gedeelte met vragen aan het college. Alle raadsleden, wethouders, 
voorzitter, griffier en griffiemedewerker waren aanwezig en hebben de geheimhouding bij begin 
en einde bekrachtigd. 

Heropening openbare raadsvergadering om 23.46 uur 
De raadsleden mevrouw Van der Heide (EVA) en de heer Kweekei (Fractie Kweekei) hebben de 
vergadering verlaten. 

Stemming over het voorstel 
Voor: CDA (2), CU/SGP (1), EVA (4), PvdA (3) (10) 
Tegen: NAP(1), W D (4) (5) 

Daarmee is het voorstel (nr. 137325) aangenomen en besluit de raad: 
1. In te stemmen met de inrichting van de Dorpsdijk, Werkersdijk, J. Louwerensplein en 

Julianastraat na uitwerking van de schetsplannen - zoals ingediend voor de 
subsidieaanvraag - met inwoners en ondernemers. 

2. Een investeringskrediet voor de inrichting van de Dorpsdijk, Julianastraat en Werkersdijk 
beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.300.000,- en deze te dekken uit: 
2.1 De beschikbare investeringskredieten openbare ruimte voor de Dorpsdijk, Julianastraat 

en Werkersdijk ter grootte van € 325.000,-
2.2 De verkregen subsidies ter grootte van € 508.000,-
2.3 De verkoop van het pand aan de Julianastraat ad € 289.000,-
2.4 Het restant investeringskredieten openbare ruimte 2013 (aanbestedingsvoordeel € 

500.000,- tweede tussenrapportage paragraaf bedrijfsvoering/investeringen) ter grootte 
van€ 170.000,-. 

3. De Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG) Centrum Rhoon Restgebied, deelgebeid C 
af te sluiten en de voorziening ad € 1,956 miljoen laten vrijvallen om de boekwaarde mee af 
te betalen. 

4. De te realiseren extra langparkeerplaatsen op de locatie Bouman (parkeergarage) of 
Dorpsdijk 131 tot uiterlijk 1 maart 2014 nader te onderzoeken met inachtneming van een 
maximale bijdrage van € 400.000 voor extra langparkeerplaatsen. 

5. De grondexploitatie B Centrum Rhoon AH om te zetten naar de grondexploitatie J. 
Louwerensplein met een verwacht resultaat van € 2,9 miljoen negatief per 1-1-2014 en deze 
aan de raad ter besluitvorming aan te bieden in het kader van het MPO 2014. 
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6. De negatieve bijstelling van de nieuwe grondexploitatie J. Louwerensplein ten opzichte van 
de grondexploitatie COR AH ad € 700.000,- (bestaande uit € 400.000 voor extra 
langparkeerplaatsen en € 300.000 voor plankosten, rente en afschrijvingen) te dekken uit de 
algemene reserve. 

7. In samenhang met besluitpunt 4 de invoering van de Blauwe zone tot uiterlijk 1 maart 2014 
nader te onderzoeken onder de voorwaarde zoals vastgesteld in raadsvoorstel 135001 
(bereidheid éénmalige kosten 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) en de uitkomsten hiervan in een apart 
voorstel voor te leggen aan de raad. 

8. Het realiseren van de verbinding Sibeliusstraat-Dorpsdijk ter hoogte van Dorpsdijk 147/149 
het komende halfjaar nader te onderzoeken in relatie tot een mogelijke herontwikkeling van 
de locatie Rabobank en de uitkomsten hiervan in een apart voorstel voor te leggen aan de 
raad. 

9. Geheimhouding op te leggen op bijlage 136937 op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet. 

10c. REALISATIE BLAUWE VERBINDING 

Mondeling amendement van de PvdA-fractie: schrappen van besluitpunt 4 van het raadsvoorstel. 
De W D steunt dit. 

Schorsing 0.18- 0.19 uur 

Stemming over het amendement 
Voor: PvdA (3), W D (4), EVA (4), CDA (2) (14) 
Tegen: CU/SGP (1) 
Daarmee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee is het voorstel (nr. 137333) aangenomen en besluit de raad: 
1. Het deeltracé 'Rhoonse Baan' van de 'Blauwe Verbinding' in uitvoering te nemen; 
2. De werkzaamheden als volgt te faseren: 

2.1 direct te starten met de realisatie van de groene inpassing Rhoonse Baan 
2.2 te starten met het doorvaarbaar maken van de Blauwe Verbinding nadat de subsidie 
vanuit de provincie is toegekend. 

3. Een investeringskrediet vast te stellen ter grootte van € 1.900.000 en dit te dekken vanuit 
subsidies van de stadsregio Rotterdam. 

10d. REVITALISERING CENTRUM POORTUGAAL 2013 

Stemming over het voorstel 
Voor: PvdA (3), CDA (2), EVA (4), CU/SGP (1), W D (4) (14) 
Tegen: NAP (1) 

Daarmee is het voorstel (nr. 137328) aangenomen en besluit de raad: 
1. Te starten met de revitalisering van Centrum Poortugaal, bestaande uit: 

1.1. Extra verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte van het centrum als geheel. 
1.2. Faciliteren tijdelijke invulling op locatie Emmastraat; 
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1.3. Herinrichting openbare ruimte 't Wiel; 
1.4 Toevoegen van kunstwerken, beeldmateriaal en toeristische borden op markante 

plaatsen; 
2. Een investeringskrediet vast te stellen ter grootte van € 755.647 en dit als volgt te dekken: 

2.1 subsidie stadsregio €543.999 
2.2 bijdrage BOR € 53.500 (reeds gevoteerd) 
2.3 restant investeringskredieten openbare ruimte 2013 € 156.148 

3. Na de uitwerking van de revitalisatie plannen via participatie van burgers, ondernemers en 
overige belanghebbenden de raad voor te leggen en te vragen hiermee akkoord te gaan. 

11. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.26 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 27 januari 2014 

De griffier. De voorzitter. 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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A. 
Albrandswaard 

A M E N D E M E N T 

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

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 6 december 2013 

"Winkeltijdenwet' (raadsvoorstelnummer 137685)" 

Gelet op: 

» Artikel 147b en 149 van de Gemeentewet 

• De Winkeltijdenwet 

B e s l u i t : 

Het Concept Raadsbesluit Winkeltijdenwet (nummer 137226) als volgt te wijzigen: 

. De volgende tekst te schrappen: 
1. De huidige ontheffingsmogelijkheden van de Winkeltijdenverordening 

Albrandswaard te handhaven; 
2. Een algemene vrijstelling te verlenen voorzon- en feestdagen voor de branches 

tuincentra en bouwmarkten; 

• De volgende; tekst te wijzigen: 

1. De Verordening winkeltijden gemeente Albrandswaard (BZ 96/142) als volgt te 
wijzigen: 
a. Schrappen de tekst onder artikel 5 lid 1 zijnde: 

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden 
niet op ten hoogste acht, door het college van burgemeester en wethouder 
aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar. 

b. Toevoegen onder artikel 5 lid 1 de volgende tekst: 
De gemeenteraad verleent voor de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, 
onder a èn b van de wet, een algemene vrijstelling; 

c. Schrappen: artikel 7, artikel 8 éri artikel 10; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement (letter): ^ 
Voor: WD Cu). fixicM'C-

Cxx/pöPO-), ' 
Aangenomen /verwefpen 

Fractie Kweekei Fractie NAP ractle VVD Fract 

aaff euwe negt an 
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bQISb 

Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 16 december 2013, ter 
bespreking van de toegekende subsidies van de Stadsregio Rotterdam naar aanleiding van diverse 
aanvragen vanuit de gemeente Atbrandswaard, 

Coristaterehde dat: 
ï" Als voorwaarde aan het vèrkrijgen van subsidie van de Stadsregio Rotterdam een co

financiering geëist wordt vanuit de gemeente; 
P Oe toegekende subsidie teiug belaaid inoet woiden wanneer OJJ oiidKcdelBn de 

uitvoering van de ingediende plannen geen doorgang vindt; 

'Draagt het college op: 
P De co-financiering vanuit de gemeente verhoudingsgewijs terug te storten in de 

algemene reserve als de subsidie op onderdelen aan de Stadsregio Rotterdam terug 
betaald móet worden. 

Eri gaat over tot de orde van.de dag. 

Fractie WD Albrandswaard 

'M.G.G; Göedkriègt 

A. van Klaveren 

V.H. Sprüit-Remijn R. Moret 

R.F.A.CW. van Meijibeek 
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