
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 9 MAART 2015 
(verseonnr. 160967) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
B. G. Euser (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C. J. 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.C. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

Afwezig: A. van Klaveren (WD), de heer Van Toornburg komt later (21.15 uur, vanaf agendapunt 8). 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
De fractie PvdA verzoekt om hamerstuk f over de geheimhouding van de stukken van Eerstelijns 
Voorzieningen Portland (SEVP) als bespreekstuk te behandelen. Dit wordt agendapunt 8a. 
De fractie W D verzoekt om hamerstuk c over bestemmingsplan Johannapolder te agenderen als 
bespreekstuk. Dit wordt agendapunt 7a. 

2. SPREEKRECHT 
Er zijn geen insprekers. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
De NAP stelt vragen over het leerlingenvervoer. Wethouder Van Wolfswinkel beantwoordt de vragen. 

Vervolgens stelt de fractie NAP vragen over het onderhoud van de gymzalen in onze gemeente. 
Wethouder Van Wolfswinkel beantwoordt ook deze vragen. 

Toezegging wethouder Van Wolfswinkel: binnen 14 dagen komt het college met een  
onderhoudsplanning en een termijn waarop het noodzakelijke onderhoud is gepleegd. 

Tot slot stelt de fractie NAP vragen over het CAI-dossier. Wethouder Van Ginkel beantwoordt deze 
vragen. 
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Toezegging wethouder Van Ginkel: vóór 1 mei a.s. koppelt zij terug wat het gesprek met CIF oplevert.  
Voor de zomervakantie komt zij ook terug op het medegebruik van het glasvezelnetwerk van CIF. 

Na sluiting van het vragenhalfuur dient de NAP-fractie een motie vreemd aan de orde van dag 
in, een motie van afkeuring. Deze wordt geagendeerd als laatste agendapunt. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 15 
DECEMBER 2014 

De besluitenlijst is conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De NAP-fractie verzoekt de agendacommissie de volgende RIB's te agenderen: 
126632 Huisvesting Scouting: de NAP voorziet een probleem op het gebied van rechtsongelijkheid, 

dat met deze handelwijze gecreëerd wordt. 
144818 Plan van Eisen Klepperwei: het lijkt de fractie goed dat de raad hier in een vroeg stadium bij 

betrokken wordt door het college. 
145027 Privacyconvenant wijkteam: hierover wil de fractie NAP graag van gedachten wisselen met 

het college. 
Voor het overige wordt de LIS afgehamerd. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De WD-fractie vraagt toezegging 15 (oplaadpalen), nieuw beleid hoort hierbij, deze toezegging wordt 
beter verwoord. 
De fractie EVA vraagt over punt 4 NRIJ over kosten gebruik recreatiegebied. Alleen melden in 
vergadering is wat karig, graag nog open laten staan. 
Voor het overige conform. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (130879): 

de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 gemeente 
Albrandswaard vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 juli 2014 in werking te laten 
treden. 

b. De raad besluit conform voorstel (131396): 
Een overzicht te geven van de raadsbesluiten die in het accountantsonderzoek naar financiële 
rechtmatigheid voor de jaarstukken 2014 worden betrokken: 

/. Normenkader: 
• Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2009-2013 (raadsbesluit van 22 februari 

2010, nr. 76445); 

//. Aanvulling van genomen raadsbesluiten in 2013 en in 2104: 
Besluitnr. Onderwerp Datum 

2013/122015 Intrekking drietal verordeningen naar aanleiding van de 
raadsbesluiten van 10 september en 1 oktober 2012 

28 januari 2013 

2013/122558 Verordening Rioolheffing 2013 28 januari 2013 
2013/123283 Recreatiesluis Koedood 18 februari 2013 
2013/122916 Bundeling transitiegelden AWBZ en jeugdzorg BAR-gemeenten 18 februari 2013 
2013/124224 Voorbereidingskrediet marktinitiatief zorgwoning Buytenhof Oude 

weg 
18 maart 2013 

2013/124203 Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen woning Achterdijk 18 maart 2013 
2013/123891 Voorbereidingskrediet bouw twee woningen Molendijk 18 maart 2013 
2013/126988 Marktinitiatief locatie zorgwoning Buytenhof aan de Oudeweg, 

Rhoon 
13 mei 2013 

2013/126225 Verordening leerlingenvervoer 2013 13 mei 2013 
2013/128321 Beslissing planschade Achterdijk 13a in Rhoon t.g.v. 

bestemmingsplannen 'Rhoonse Baan' en 'Overhoeken IN' 
10 juni 2013 
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Besluitnr. Onderwerp Datum 
2013/127175 Vergaande samenwerking voor het bibliotheekwerk met 

gemeente Barendrecht 
10 juni 2013 

2013/128048 Scenariokeuze clustervorming sport- en 
ontspanningsaccommodaties 

10 juni 2013 

2013/128865 Binnenzwembad Albrandswaard 10 juni 2013 
2013/128448 1 e Tussenrapportage 2013 8 juli 2013 
2013/127391 Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2013 8 juli 2013 
2013/130133 Jaarrekening 2012 Albrandswaard 8 juli 2013 
2013/128682 Marktinitiatief Achterdijk hoek Jaaginweg 15 juli 2013 
2013/126027 Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R 15 juli 2013 
2013/126028 Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R 15 juli 2013 
2013/126029 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 B-

Albrandswaard-R 
15 juli 2013 

2013/128983 Voorbereidingskrediet marktinitiatief waterstoftankstation aan de 
Groene Kruisweg in Rhoon 

15 juli 2013 

2013/131630 Voorbereidingskrediet marktinitiatief ontwikkelingsovereenkomst 
waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij 401 in Rhoon 

16 september 
2013 

2013/124235 Voorbereidingskrediet functieverandering Achterweg 11 in 
Poortugaal 

16 september 
2013 

2013/129231 Sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMI) 16 september 
2013 

2013/131248 Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang 
Albrandswaard 

16 september 
2013 

2013/132637 Arbeidsvoorwaarden gemeenschappelijke regeling BAR van 
overeenkomstige toepassing verklaren op personeel van de 
griffie Albrandswaard 

16 september 
2013 

2013/133143 Vaststelling beeldkwaliteitplan Molendijk & aangaan 
Ontwikkelingsovereenkomst 

16 september 
2013 

2013/135001 Langparkeren Centrum Rhoon: Louwerensplein en Julianastraat-
Dorpsdijk 

7 oktober 2013 

2013/134653 2e Tussenrapportage 2013 11 november 
2013 

2013/134331 Programmabegroting 2014 Albrandswaard 11 november 
2013 

2013/134935 Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014 11 november 
2013 

2013/133067 Contractvorming Argos/Bouwfonds/Essendael b.v. 25 november 
2013 

2013/134414 Opheffing gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale 
zaken Albrandswaard en Ridderkerk 

25 november 
2013 

2013/132802 Intrekken 'oude' verordeningen 25 november 
2013 

2013/134153 Huishoudelijke hulp per 2014 25 november 
2013 

2013/135742 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 16 december 
2013 

2013/135743 Verordening Afvalstoffenheffing 2014 16 december 
2013 

2013/135744 Verordening Rioolheffing 2014 16 december 
2013 

2013/135745 Verordening hondenbelasting 2014 16 december 
2013 

2013/135746 Verordening op de heffing en de invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2014 

16 december 
2013 

2013/135747 Legesverordening 2014 16 december 
2013 
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Besluitnr. Onderwerp Datum 
2013/135749 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 

heffingen 2014 
16 december 
2013 

2013/136852 Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan 16 december 
2013 

2013/136902 Inrichting Centrum Rhoon 16 december 
2013 

2013/136323 Realisatie Blauwe Verbinding 16 december 
2013 

2013/136849 Revitalisering Centrum Poortugaal 2013 16 december 
2013 

2013/126944 Voorbereidingskrediet locatie 'Hart van Ghijseland, voormalig 
kleuterschooltje' 

16 december 
2013 

2014/138441 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Albrandswaard 2014 

27 januari 2014 

2014/137347 Verordening Starterslening Albrandswaard 2014 27 januari 2014 
2014/139271 Wijziging Legesverordening en tarieventabel Leges 2014 24 februari 2014 
2014/138547 Voorbereidingskrediet marktinitiatief ontwikkelingsovereenkomst 

Achterweg 11A Poortugaal 
26 mei 2014 

2014/131677 Voorbereidingskrediet marktinitiatief ontwikkelingsovereenkomst 
locatie Achterdijk hoek Jaaginweg nabij nummer 34 

26 mei 2014 

2014/139427 Verantwoording kosten van het integriteitsonderzoek BING 26 mei 2014 
2014/41503 MPO 7 juli 2014 
2014/44625 Jaarstukken 2013 7 juli 2014 
2014/40499 1e Tussenrapportage 2014 7 juli 2014 
2014/50063 Startovereenkomst Slotvalkensteinsedijk 40 14 juli 2014 
2014/50076 Grondexploitatie Hart van Ghijseland 14 juli 2014 
2014/75295 Binnenzwembad Albrandswaard 22 september 

2014 
2014/100980 Advies begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp 

Rijnmond 
27 oktober 2014 

2014/89215 Grondexploitatie woningbouwlocatie Spui Rhoon 27 oktober 2014 
2014/88771 2e Tussenrapportage 2014 Albrandswaard 10 november 

2014 
2014/91169 Programmabegroting 2015 Albrandswaard 10 november 

2014 
2014/65356 Huishoudelijke hulp 2015 en verder 17 november 

2014 
2014/90182 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018 17 november 

2014 
2014/82854 Verordening Jeugdhulp Albrandswaard 2015 17 november 

2014 
2014/80338 Nieuw lokaal inkoopbeleid gemeente Albrandswaard 2014 17 november 

2014 
2014/86660 Nota Kostenverhaal 17 november 

2014 
2014/101493 huisvuilinzameling in samenhang met het tarief 

afvalstoffenheffing 
24 november 
2014 

2014/92658 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 november 
2014 

2014/92831 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Albrandswaard 2015 

15 december 
2014 

2014/96847 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 15 december 
2014 

2014/99182 Verordening afvalstoffenheffing 2015 15 december 
2014 

2014/96929 Verordening rioolheffing 2015 15 december 
2014 
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Besluitnr. Onderwerp Datum 
2014/96928 Verordening hondenbelasting 2015 15 december 

2014 
2014/96920 Verordening lijkbezorgingsrechten 2015 15 december 

2014 
2014/99043 Legesverordening 2015 15 december 

2014 
2014/109894 Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ 

Albrandswaard 2015 
15 december 
2014 

2014/109192 1ste wijziging Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive 2013 B-Albrandswaard-R 

15 december 
2014 

2014/109150 Re-integratieverordening participatiewet Albrandswaard 2015 15 december 
2014 

2014/121213 Verordening loonkostensubsidie participatiewet Albrandswaard 
2015 

15 december 
2014 

2014/109194 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag 
Albrandswaard 2015 

15 december 
2014 

2014/116523 3e Tussenrapportage Albrandswaard vaststellen 15 december 
2014 

c. De raad besluit conform voorstel (133102): 
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
2. De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van 

zienswijze' vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan "Johannapolder" (kenmerk 120437) vast te stellen. 

d. De raad besluit conform voorstel (127162): 
1. Akkoord te gaan met procesvoorstel huisvesting gemeente (kenmerk 125260); 
2. In te stemmen met de vorming van een begeleidingscommissie. 

e. De raad besluit conform voorstel (147488): 
De Financiële verordening 2015 van de gemeente Albrandswaard vast te stellen. 

t—De raad besluit: 
De geheimhouding stukken van Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP): 
raadsinformatiebrief 146133 en bijlage 128669 bij raadsvoorstel 128602 te bekrachtigen. 

7a. BESTEMMINGSPLAN JOHANNAPOLDER 
Op de vraag van de W D licht de wethouder toe dat het NRIJ bereid is tot ondertekening, maar dat dit 
agendatechnisch nog niet gelukt is. 
Het ordevoorstel om het voorstel door te schuiven naar de raad van 7 april 2015 is voor iedereen 
akkoord. 

8. BEGROTINGSWIJZIGING EN -ORDENING VOOR NIEUWE TAKEN AANGAANDE DE DRIE 
DECENTRALISATIES GEMEENTE ALBRANDSWAARD 

De heer Van Toornburg is vanaf 21.15 aanwezig. 

De fractie PvdA dient een amendement in (zie bijlage, amendement A). 

Stemming over het amendement: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is het amendement A aangenomen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
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Daarmee besluit de raad conform het geamendeerde voorstel (121332): 
1. Bijgevoegde begrotingswijziging aangaande de drie decentralisaties vast te stellen, zie 

hiervoor bijlage 1 met kenmerk 119571; 
2. Programma 6 Decentralisaties aan te passen conform de voorgestelde inrichting in bijlage 1 

met kenmerk 119571, met daarbij een nieuw subprogramma 6d Wijkteams; 
3. De (meerjarige) positieve resultaten van bijgevoegde begrotingswijziging te storten in de 

bestemmingsreserve Sociaal Domein, zodat de resterende middelen beschikbaar blijven voor 
het sociaal domein; 

4. Bij de jaarrekening 2014 de voorbereidings- en implementatiemiddelen van de drie 
Decentralisaties die in 2014 niet zijn besteed, beschikbaar te houden voor de uitvoering van 
de nieuwe taken in 2015 en deze middelen in te brengen in de BAR-organisatie. 

8a. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING STUKKEN VAN STICHTING EERSTELIJNS 
VOORZIENINGEN PORTLAND (SEVP) 

De fractie W D dient een amendement in (zie bijlage, amendement B) 
De fractie PvdA dient hierop een mondeling amendement in. Besluitpunt 2 van amendement B wordt 
aangevuld met: (...) alsook de inlichtingen die door de fractie PvdA zijn gevraagd in de aanloop naar 
deze vergadering. 

Stemming over het mondelinge amendement op amendement B: 
Voor: EVA, PvdA, NAP (9) 
Tegen: OPA, W D , CDA, CU/SGP (11) 
Daarmee is het amendement verworpen met 9 voor en 11 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fractie PvdA: zou graag het amendement niet steunen, omdat een zeer 
onduidelijke situatie ontstaat, onder meer over het rapport van de advocaat, dat geheim blijft, maar 
waaruit wordt geciteerd in de beantwoording op de vragen van de PvdA door het college. Maar omdat 
de PvdA graag vrijelijk wil kunnen discussiëren over het onderwerp, steunt de PvdA het amendement. 

Stemverklaring van de fractie EVA: stemt wel voor, maar is teleurgesteld over de gang van zaken. 

Stemverklaring van de fractie NAP: vergelijkbare verklaring, had liever meer openheid gehad. Maar 
gaat nu voor het hoogst haalbare en stemt voor. 

Stemming over het amendement (B): 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is het amendement B aangenomen. 

Daarmee besluit de raad conform het geamendeerde voorstel (149763): 
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage "Business case Stichting Eerstelijns 

Voorzieningen Portland 2.0" (nr. 128669) en hetgeen daarover besproken is in de Beraad & 
Adviesvergadering van 9 februari 2015 in de eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25 lid 
3 Gemeentewet te bekrachtigen. 

2. De geheimhouding op de raadsvoorstellen en -besluiten, raadsinformatiebrieven en carrousel- dan 
wel Beraad & Adviesverslagen inzake de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP), die 
in het verleden door de Gemeenteraad is bekrachtigd, met uitzondering van het advocatenrapport 
en de bijlage met betrekking tot het businessplan, met onmiddellijke ingang op te heffen. 

9. STICHTING EERSTELIJNS VOORZIENINGEN PORTLAND (SEVP) 
Wethouder Van Ginkel beantwoordt eerst de vragen die eerder via een verzoek om inlichtingen door 
de fractie EVA zijn gesteld en nog niet schriftelijk waren beantwoord. 
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Daarna gaat de vergadering verder in beslotenheid. Hier worden twee vragen van de PvdA-fractie 
beantwoord, die niet zijn meegenomen in het eerdere besluit om de geheimhouding niet te 
bekrachtigen. 

Ordevoorstel van de fractie EVA, om besluitvorming uit te stellen tot 7 april 2015, met een second  
opinion: 
Voor: EVA (5), PvdA (2), NAP (2) (9) 
Tegen: OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), W D (5) (11) 
Met 9 stemmen voor en 11 tegen wordt het ordevoorstel verworpen. 

Nadat de oppositie een vraag stelt aan de coalitie en de coalitie hierover een schorsing vraagt, 
vertrekken de fracties EVA, PvdA en NAP. 

De coalitie verzoekt de voorzitter van het presidium op zeer korte termijn het presidium bijeen te 
roepen om dit voorval te bespreken. 

De OPA-fractie dient een motie in (zie bijlage met motie II); deze wordt ingetrokken. 

Stemverklaring van de heer Van Toornburg: heeft heel veel vertrouwen in de wethouder van het CDA 
en het college. Wel moeite met de lege plekken, de oppositie die is vertrokken. Inhoudelijk is de heer 
Van Toornburg het eens met het voorstel en daarom zal hij voor stemmen. 

Stemming over het voorstel 
Voor: W D (5), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen:-

Daarmee besluit de raad conform voorstel (128602): 
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage "Business case Stichting 

Eerstelijns Voorzieningen Portland 2.0" in de eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25 
lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen; 

2. Het college op te dragen een nieuwe borgstelling aan te gaan met de BNG voor de 
herfinanciering van de lening van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland met de 
volgende eisen: 
a. De borg voor de gemeente mag in totaal niet hoger dan de huidige borgstelling van 

€3.800.000 zijn; 
b. De vordering van de gemeente op de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland van 

€65.712 moet worden voldaan; 
c. Het bestuur van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland moet onafhankelijk zijn c.q. 

ook de belangen van de gemeente als borg behartigen; 
d. Er moet een toezichtsorgaan vanuit de gemeente worden ingesteld. 

9a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
De fractie NAP heeft een motie van afkeuring ingediend (zie bijlage, motie I) in verband met de 
handelwijze van wethouder Van Ginkel. 
Stemming over de motie: 
Voor: -
Tegen: OPA (3), CDA (2), W D (5), CU/SGP (1) 
Daarmee is motie I verworpen. 

10. SLUITING 
De voorzitter sluit om 00:50 uur de vergadering. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
7 april 2015. 

De griffier D£ yoorzitter, 
J 

o ü ^ — 
mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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PVDA 
AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 9 maart 2015, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W (ongedateerd), 
"Begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties 
gemeente Albrandswaard' (raadsvoorstelnummer 121321)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de 
drie decentralisaties gemeente Albrandswaard (nummer 121341), als volgt te wijzigen: 

Schrappen: 

Besluitpunt 4:.... en deze middelen in te brengen in de BAR-organisatie. 

Waardoor besluitpunt 4 als volgt komt te luiden: 

Tegen: 

Aangenomen / vorworpon 
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Amefietemcnt (tetter; K 
Voor 

Aangenomen (ve 

Amendement 
De Gemeenteraad vai< Alt* u t t w a a - d m wpafeHi tp bteen u» 8 n « * i 201 ï ie ü«"i*:hly>"-.i .«•• 
de (jehemhaudinfl b(i*ge t<| re*Siyiüt*!el 128EC2 Cl d 22 jaraian 2015 en r#a«.nteftW,iet**t 
1*6133 5licrt«if EertWijns VoOfjien»igen Partknd fSCVPi d d 17 februari 

Bélk. I 

1 De ds»r nel cottGQS öf^rM^Sde geflefnhcy&rï] OP 3« Inlage 'Ei.* ness tm*e Oersieijro 
VüonrierwiQi PorJsrxJ 2 Cf ïnr 12E6S5J) Hl hergewi daancnwr i» bwprokon *n du 8r><ajtó A 
Advesvergadenng wan 9 febiu»-i 2315 n de ee> slwloervje ve-aadenra i>a grood »iari arltköi 2ï> 1 
3 Gemeentewet te Ofwarhtoen 

l C* genor-ihawJing pp de raadsvosi 
dan w«l B&* v«rsla9«ri intake cin I 
verladen axr> de Oeir«e ,itsraad fe 
bijlage met betrekt.tng lof he! tusir i 

.uien laadsWc* rrist*t>««fr. en car ojsei-
n i Vcomanmgen Portarid (SEVP! flie In liet 

UWjr tdennjJ van b£t a C v w ^ l l ^ r a p r o ^ d r 
nrJdelliKe K>a*ns c* Ie he«en 

t l g»JI overtel Se orde vBn M d s j 

V H Sjjrul-ReV.trXWDl 

F.P ïar» Za#er> )CU."S6PI 

•l,, 
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Motie (ram cijfer; i L 
voat 

Tegen II 

Aangenomen,' w9r»orpe;i 

ALBRANDSWAARD 

De raad bijeen In de vergadering op 

Motie: 

Gelet op het feit dat, 'm èm r ^ ^ H - f v ^ t W - . - ^ 

Overwegende dat: <W ^vo*c.W. t^cV W«*U^ Wo-̂ asdc 

WtAv-e^^^^*- agvecX^*c-ee*\- n <*\ <Ae 'TvtA'"^. 

Roept het cottage op: cc#"4o.c+ \e T&J^**- mm "7k ^*hêt* 
U«\ ' AWwcevi^ZV^vJröWi ' VwsVn \ $ o e c J r r ^ i ^ u * - de. 

Fn over te gaan tot de order van de dag 

M. Heez/n 
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Motie |rorn C|»er). J [ 
Voor — 

«aitxdnos» waard 

^ « « W I venter pen 

Motie van afkeuring 

De gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen oo 9 maart 201b 

constateert dat 

• het beheer cn onderhoud van de gymwlen <n Rhoon en foortugaal cl lanj-e een bron van 
ïorg zijn, 

« de gym/dleci veelal gebruikt morden rail bewegingsonderwijs aan basisschoolkinderen, 
• dc staat van onderhoud steeds verder achteruit gaat, waardoor de gymzalen ongezond en 

onveilig worden voor de gebruikers, 

• aandringen vanuit de gemeenteraad niet h re f l geïnd tot afdnrndr r-r-hrf r r n orderhni. I 

• Ine/eggingen van wethouder Van<3m»el niet hebben ge'e.d to: afdoende beheer en onderhoud. 

de handelswijze van wethouder Van Ginkel. die heeft geleid tal gehreklig onderhoud rn beheer van 
de gym?alen, af te keuren. 

en gaat over tot de orde van de dag 

Oe tractie van de Nieuwe Albiaridswddrdve Partij. 

besluit 

Jatque rw dt Leeuwe 
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