
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 22 september 2014 
(verseonnr.92487) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
B. G. Euser (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
LM. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (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) 
E. Meijers (plv. griffier) 

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

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), J. Gardeitchik (EVA), F.B. van der Stam (OPA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
Er is een bericht van verhindering van de heren Van Meijbeek, Gardeitchik en Van der Stam. 
De griffier, mevrouw Van der Tempel is verhinderd wegens ziekte. Zij wordt vervangen door 
mevrouw Meijers. 

Vaststelling agenda: de heer Van der Knaap (EVA) vraagt de agendapunten 7 en 11 (resp. 
Sport- en Ontspanningsaccommodaties en Participatiewet) aan te houden, omdat er volgens 
de EVA nog te veel losse eindjes zijn bij deze twee onderwerpen. 

Aanhouden agendapunt 7 Sport- en Ontspanningsaccommodaties  
Stemming 
Voor: W D (5), OPA (2), CDA (2), NAP (2) en CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (4), PvdA (2) 
Het voorstel tot aanhouden is hiermee verworpen. 

Aanhouden agendapunt 11 Participatiewet  
Stemming 
Voor: W D (5), OPA (2), CDA (2), NAP (2) en CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (4), PvdA (2) 
Het voorstel tot aanhouden is hiermee verworpen. 

Hiermee wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
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2. SPREEKRECHT 
Aangemeld hebben zich mevrouw De Ruiter en de heer Van Leen. Beiden spreken in 
voorafgaand aan agendapunt 7. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Omdat beide vragen die gesteld worden de portefeuille betreffen van de burgemeester zit de 
2 e plv. voorzitter, de heer Van Toornburg, dit agendapunt voor. 
Mevrouw De Leeuwe heeft namens de NAP vragen over Deltapatiënten. Deze vragen worden 
door de heer Wagner beantwoord. 
De heer Van der Graaff heeft als raadslid vragen m.b.t. twittergedrag van de heer Backbier. 
Deze vragen worden beantwoord door de heer Wagner. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN VAN 7 
EN 14 JULI EN HET BESLOTEN DEEL VAN DE RAADSVERGADERING 14 JULI 2014 
Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Raadsinformatiebrief (79418), reactie op het verschenen artikel meeste voertuigdiefstallen in 
Albrandswaard, graag bespreken in een Beraad en Advies. Conform vastgesteld voor het 
overige. 

6. HAMERSTUKKEN 

a. De raad besluit conform voorstel 50998: 
1. De zienswijze van Tennet ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
2. Het bestemmingsplan NAMolie vast te stellen, waarbij het plan ten opzichte 

van het ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd wordt vastgesteld. 
b. De raad besluit conform voorstel 71005: 

Een zienswijze te geven op de gestelde doelen uit het Regionaal Beleidsplan 2015-
2018 van de.politie eenheid Rotterdam, conform de conceptbrief nummer 68140. De 
volgende doelen worden hierin genoemd: 
- Een afname van de criminaliteit en overlast op de volgende regionale thema's: High 
Impact Crime-delicten (HIC), Jeugd, Drugs, Veiligheid in de buurt en ondermijning, 
- Een toename van vertrouwen in de veiligheid zodat dit gelijk is aan het landelijk 
gemiddelde, 
- Eenzelfde tevredenheidstoename bij burgers over de dienstverlening van de politie 
in de regio. 

c. De raad besluit: 
De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet te bekrachtigen, 
1. Ten aanzien van de volgende documenten: 
- Hypotheekakte (88629); 
- Overeenkomsten lening SEVP - BNG (88630); 
- Akte van borgtocht (88631); 
- Structuurschema SEVP (88632); 
- Akte van verpanding (88633). 
2. Ten aanzien van het besprokene over de SEVP in de Beraad & Advies Algemeen 

van 8 september 2014 en ten aanzien van de volgende documenten: 
- 53720 Advies scenario Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland; 
- 69392 Stand van zaken Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland; 
- 71693 rv Stichting Eerste Lijns Voorzieningen Portland; 
- 75310 rb Stichting Eerste Lijns Voorzieningen Portland; 
- 2004/3582 adviesnota college garantstelling Portland 
- 2004/4870 brieven aan griffie en raad garantstelling Portland 

7. SPORT- EN ONTSPANNINGSACCOMMODATIES: 
Investeringsbesluit clusterlocatie Delta/Sportpark AW 
Stemming over het voorstel: 
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Voor: W D (5), CU/SGP (1), CDA (1 dhr. Schuitemaker), OPA (2) 
Tegen: EVA(4), CDA (1 dhr. Van Toornburg), PvdA (2), NAP (2) 

Daarmee staken de stemming. In de raadsvergadering van 27 oktober a.s. wordt over voorstel 
(65079) opnieuw gestemd. 

Clusterlocatie Klepperwei/Zwaluwenlaan 

Stemming over het amendement a van de NAP-fractie (zie bijlage): 
Voor: NAP (2) 
Tegen: CDA (2), OPA (2), PvdA (2), W D (5), EVA (4) 
Met 2 stemmen voor en 16 tegen is het amendement verworpen 

Stemming over het amendement c van de PvdA-fractie (zie bijlage): 
Voor: EVA (4), NAP (2), PvdA (2), CDA (2) 
Tegen: W D (5), OPA (2), CU/SGP (1) 
Met 10 stemmen voor en 8 tegen is het amendement aangenomen 

Amendement b van de OPA-fractie (zie bijlage) is ingetrokken. 

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

Daarmee is voorstel (72515) Clusterlocatie Klepperwei/Zwaluwenlaan inclusief amendement c 
verworpen. 

Clusterlocatie De Brinkhoeve 
Stemming over het voorstel: 
Voor: CDA (2) 

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

Daarmee voorstel (72529) Clusterlocatie De Brinkhoeve verworpen. 

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

Daarmee besluit de raad conform voorstel (71669): 
1. Het huidige binnenzwembad Albrandswaard in principe, onverwacht hoge 

investeringen daargelaten, te exploiteren tot en met 30 juni 2018; 
2. Het college op te dragen de raad jaarlijks, uiterlijk bij de voorjaarsnota en voor het 

laatst bij de voorjaarsnota in 2017, een besluit te vragen of het zwembad nog een jaar 
extra wordt geëxploiteerd; 

3. De kosten te dekken uit de bestemmingsreserve zwembad Albrandswaard. 

Stemming over de motie I van de NAP (zie bijlage) 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

8. UITSPRAAK RECHTBANK ROTTERDAM PLANSCHADE ACHTERDIJK 13A TE RHOON 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (53714): 
1. Kennis te nemen van het ingediende pro forma hoger beroep ter bewaring van de 

termijn tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 19 mei 2014 inzake het 
beroep betreffende de planschadevergoeding voor de Achterdijk 13a te Rhoon t.g.v. 
de bestemmingsplannen "Rhoonse Baan" en "Overhoeken III"; 
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2. Te berusten in deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 19 mei 2014; 
3. Het ingediende pro forma hoger beroep in te trekken. 

9. NIEUW LOKAAL INKOOPBELEID GEMEENTE ALBRANDSWAARD - 2014 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 
oktober a.s. 

10. METROPOOLREGIO ROTTERDAM-DEN HAAG 
Afgesproken wordt dat alle fracties schriftelijk een reactie op de zienswijze brief leveren. De 
brief wordt daarna verzonden en een besluit erover wordt achteraf op 27 oktober a.s. 
genomen. 

11. BELEIDSKADERS PARTICIPATIEWET 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 
oktober a.s. 

12. VERLENGING CONTRACT ACCOUNTANT 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (89089): 
Het contract met Deloitte te verlengen voor de accountantscontroles van de jaarrekeningen 
2014 en 2015. 

13. SLUITING 
De voorzitter sluit om 01.20 uur de vergadering. 

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

De griffier, De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Motie Onderhoud 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 22 september 2014, 

overwegende dat 

- de gemeente Albrandswaard haar gebouwen in het algemeen en 
sportaccommodaties in het bijzonder zeer slecht onderhoudt; 

- het onderhoudsbudget voor slechts een klein deel wordt uitgegeven; 

spreekt uit te betreuren dat hierdoor 

- Albrandswaardse sporters (waaronder veel schoolkinderen) moeten sporten in 
slechte, ongezonde gebouwen met smerig sanitair; 

- de gemeente hierdoor onnodig hoge kosten moet maken voor renovatie en 
vervanging; 

- een te rooskleurig beeld wordt geschetst in de jaarrekening; 

en verzoekt.de-auditcommissie-voortaan aan de gemeenteraad te rapporteren over 
het uitgevoerde onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en het bijbehorend budget; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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