
%% Gemeente
Albrandsuuaard

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 19 DECEMBER 2016
(verseonnr. 1178036)

Aanwezig;
M. Bianchi (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R. Moret (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
J. Gardeitchik (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)
R.C.S. van Praag (PvdA)
P.B. Rooimans (PvdA)
R. A. Steger (NAP)
A.A. Kweekel (NAP)
F P. van Zaaien (CU/SGP)
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR)
S. M. Remijn-Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR)

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

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, FH.J. van derGraaff, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), L.H. Goudriaan (NOVA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Afwezig zijn de heer Van Meijbeek van de fractie WD en de heer Goudriaan van de fractie NOVA. De 
heer Van Praag van de fractie PvdA is verlaat.
Bij de vaststelling van de agenda dient de fractie EVA een motie vreemd aan de orde van de dag in, over 
het behoud van voorzieningen (motie I, zie bijlage). Dit wordt agendapunt 10a. Voor het overige wordt de 
agenda conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
De heer Koster spreekt in over de verglazing van het buitengebied en krijgt zo meteen het woord. De 
heer Bouman heeft zich gemeld om in te spreken over agendapunt 7, De Hooghe Heerlyckheid, hij zal 
daar het woord krijgen.
De heer Van Praag van de PvdA heeft inmiddels plaatsgenomen.
De heer Koster spreekt in.

3. VRAGENHALFUUR
De WD-fractie stelt vragen over het beleid rond oplaadpalen voor elektrische voertuigen.
Beantwoording vindt plaats door wethouder De Leeuwe. Zij doet de toezegging om de informatie over de 
oplaadpalen op de gemeentelijke website te verbeteren.
De fractie WD verzoekt dit onderwerp te agenderen voor een Beraad & Advies. Dit wordt meegenomen 
naar de agendacommissie.
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De fractie van het CDA stelt mondelinge vragen over het contract dat is gesloten door de gemeente 
Albrandswaard bij de verkoop van het kabelbedrijf aan Cl F.
Wethouder Van der Graaff beantwoordt de vragen. Hij doet de toezegging het volgende uit te zoeken en 
de raad erover te informeren: 1. Wat staat er precies in het contract tussen de gemeente en CIF over 
aansluitingen in het buitengebied? 2. Hoe wordt er omgegaan met aansluitingen voor 
nieuwbouwprojecten (in het buitengebied)?

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 24 OKTOBER 2016
De raad stelt de besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2016 (1163740) en de besluitenlijst 
raadsvergadering 21 november 2016 (1163741) conform vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1163540) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
Het CDA verzoekt de agendacommissie om het onderwerp ‘verglazing’ te agenderen voor een Beraad & 
Advies, naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van het CDA hierover (RIB 1148078). Het 
doel van deze bespreking is om meer info te krijgen over technische mogelijkheden, kosten, planning en 
duidelijkheid voor bewoners wat zij kunnen verwachten. Voor alle inwoners (niet alleen in buitengebied). 
GRR en NAP geven aan dat in de RIB staat dat er een voorstel over glasvezel zal worden voorgelegd 
begin 2017. Wellicht kan hierbij worden aangesloten. Dit wordt meegenomen naar de agendacommissie.

De fractie OPA verzoekt om de in de RIB over veiligheid op de Portlandse Baan (RIB 1157516) 
genoemde termijn wanneer het onderzoek verwacht wordt nader te specificeren. De voorzitter zegt toe 
dat hierop een antwoord zal komen van het college.

6. HAMERSTUKKEN
a. Vaststelling belastingverordening en -tarieven 2017

De raad besluit conform voorstel (1128489): 
vast te stellen:

• verordening Onroerende-zaakbelastingen 2017 (1128490);
• verordening Afvalstoffenheffing 2017 (1128495);
• verordening Rioolheffing 2017 (1128494);
• verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 (1146166);
• Legesverordening 2017 (1146163);

In te trekken:
• verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016 (1152961);
• verordening Afvalstoffenheffing 2016 (1128495);
• verordening Rioolheffing 2016 (1128494);
• verordening Hondenbelasting 2016 (1128496);
• verordening Lijkbezorgingsrechten 2016 (1146166);
• Legesverordening 2016 (1146163);

De budgettair neutrale 1e begrotingswijziging (1152961) vast te stellen door:
• De onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing in 2017 te verlagen met € 170.635
• De opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing te verhogen met€ 146.871
• De lasten ten behoeve van de Afvalstoffenheffing te verlagen met € 23.764

b. Gebundelde wensen en bedenkingen splitsing Eneco
De raad besluit (11574451 vast te stellen:
de brief met gebundelde wensen en bedenkingen over de Splitsing Eneco (1157446) vast te 
stellen, waarin de fractie GRR haar wensen en bedenkingen uit.

c. Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2016
De raad besluit (1139888) conform voorstel (11398641 vast te stellen:
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2016.

d. Beëindiging burgerlidmaatschap J. van Wolfswinkel
De raad besluit (1162694)
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Het burgerlidmaatschap van de heer J. van Wolfswinkel voor de CU-SGP te beëindigen.

e. Toekomst Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
De raad besluit (1154066) conform voorstel (1152068):
1. De Gemeenschappelijke Regeling NRIJ (GR NRIJ) met ingang van 1 januari 2017 op te 

heffen, indien en voor zover op uiterlijk 23 december 2016 geen financieringsovereenkomst 
tussen de Provincie en GR NRIJ tot stand is gekomen; die voorziet in adequate 
subsidiering door de Provincie van het Schap voor een periode van ten minste 8 jaar en 
waarin de Provincie zich onder meer verplicht voor het geval dat voor 1 juni 2017 wordt 
besloten tot opheffing van het Schap om zonder enig voorbehoud als deelnemer de 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opheffing;

2. De GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018 op te heffen, indien en voor zover voor 1 juni 
2017 geen financieringsovereenkomst tussen Rotterdam en GR (NRIJ) tot stand is 
gekomen;

3. Uit te treden uit de GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018, indien en voorzover geen 
sprake is van opheffing zoals bedoeld in het besluit onder 1 dan wel in het besluit onder 2.

4. Dat indien wordt besloten tot opheffing als bedoeld onder 1 of 2:
a) de vereffening van het saldo van baten en lasten geschiedt conform het door het 

Algemeen Bestuur op te stellen liquidatieplan
b) dat het Algemeen Bestuur voorts wordt belast met de uitvoering van het 

opheffingsbesluit en met de vereffening van het saldo van baten en lasten en dat 
het Algemeen Bestuur in dat kader besluit bij gewone meerderheid van stemmen;

f. Liquidatie Ontwikkelings Maatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ)
De raad besluit (11440281 conform voorstel (11440181 vast te stellen:

1. Het bekrachtigen van de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in art.25, derde lid 
van de gemeentewet met betrekking tot dit raadsvoorstel inclusief de bijlagen.

2. De uitvoering van het raadsbesluit d.d. 20 juni 2016 BBV 1091804 te laten vervallen en 
te actualiseren via onderhavig raadsvoorstel;

3. De grondexploitatie voor Portland met een negatief resultaat van € 169.772,- NCW per 
1-1-2016 vast te stellen;

4. Een voorziening te treffen ter grootte van € 169.772,- en deze ten laste te brengen van 
de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

5. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitatie.

6. De winst van de OMMIJ van ca. € 1,78 mln. toe te voegen aan de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve een afdracht te doen aan de 
Algemene Reserve ter grootte van € 1,4 mln.

8. De buitenplanse gronden tegen de huidige waarde toe te voegen aan de vaste activa 
en de afwaardering te dekken vanuit de Algemene Reserve;

9. De restpercelen tegen de huidige waarde van € 70.000 toe te voegen aan de vaste 
activa;

g. Aanbevelingen Rekenkamercommissie-onderzoek ‘De Knip’
De raad besluit (11574191 conform voorstel (1156071):
1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan het college, met inachtneming van

de bestuurlijke reactie, over te nemen, te weten:
a. versnel het ambtelijk proces voor het realiseren van nieuwe of tussentijdse prioriteiten, 

waar mogelijk;
b. voorkom dat er door de BAR-organisatie belangrijke ongevraagde beleidsinitiatieven 

worden genomen;
c. intensiveer de kwaliteitstoetsing op college- en raadsstukken alvorens deze in 

procedure gaan;
d. evalueer jaarlijks de omvang en samenstelling van het regieteam;

2. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad over te nemen, te weten:
a. nader onderzoek te verrichten naar de verrekensystematiek van de apparaatskosten

BAR-organisatie en deze verrekenmethode breed te evalueren;
b. ter versterking van de positie van de BAR-gemeenten in gemeenschappelijke

regelingen en samenwerkingsverbanden de ingezette bestuurlijke initiatieven 
nauwgezet te volgen;
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3. Het college de opdracht te geven:
a. vanaf de begroting 2018 de opvolging van de bestuurlijke toezegging over de 

evaluatie van het regieteam (zie onder 1 .d.) vorm te geven en de raad hierover te 
informeren;

b. in het eerste kwartaal 2017 de gemeenteraad een evaluatie van de 
kostenverdeelsleutel in de BAR-organisatie te overleggen.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

7. VOORBEREIDINGSKREDIET MARKTINITIATIEF HOOGHE HEERLYCKHEID
De heer Bouman spreekt in over dit onderwerp.

De fractie NAP dient een motie in over het beeldkwaliteitsplan dat nu onderdeel uitmaakt van het 
voorliggende besluit (motie II, zie bijlage).
De fractie CU/SGP dient een motie in over het onderzoeken van een Blauwe Zone (motie III, zie bijlage) 
en een motie over het behoud van de Wereldwinkel (motie IV, zie bijlage).

De wethouder neemt motie II van de NAP over: dit is normaliter ook de werkwijze van het college en 
daar zal op gelet worden.

Wethouder Goedkneot zegt toe om bii de Voorjaarsnota voor 2018 (voorjaar 2017) met een voorstel te 
komen over de mogelijkheid voor een Blauwe Zone. Daarmee neemt het college motie III over.

Wethouder Goedknegt geeft ook aan motie IV over de Wereldwinkel over te nemen, daar er al uitvoerig 
gesproken wordt met onder meer de Wereldwinkel over de mogelijkheden van vestiging.

De CU/SGP trekt motie III en IV in.
Ook de NAP trekt haar motie (motie II) in.

Stemming over het voorstel:
Voor: WD (3), PvdA (2), EVA (4), CU/SGP (1), GRR (2), OPA (3), CDA (2)
Tegen: NAP (2)
Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

De raad besluit (1120575) conform voorstel (1120548):
1. Het beeldkwaliteitsplan voor Rhoon centrum vast te stellen.
2. De ontwikkelingsovereenkomst voor het project “De Hooghe Heerlyckheid” met de gelijknamige 

marktpartij aan te gaan.
3. De geheimhouding op de ontwikkelingsovereenkomst, zoals opgelegd door het college, conform 

artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen.
4. Een voorbereidingskrediet van €35.450,= beschikbaar te stellen voor de uitwerking tot 

ontwikkelingsplan en de realisatiefase, te dekken door de exploitatiebijdrage van de marktpartij.
5. Een extra voorbereidingskrediet van €50.000,= beschikbaar te stellen voor niet-gedekte, inmiddels 

deels gerealiseerde en nog te maken plankosten, te dekken uit de “Vrije Reserve 
Ontwikkelingsprojecten

6. Het project “De Hooghe Heerlyckheid” in het kader van de Nota Kostenverhaal toe te voegen aan de 
lijst van verliesgevende projecten.

7. De geheimhouding op bijlage 4 “Stichtingskostenopzet De Hooghe Heerlyckheid”, zoals opgelegd 
door het college, conform artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen.

8. PLANONTWIKKELING ‘HOF VAN SPUI’
Stemverklaring van de heer Heezen (OPA): Gelet op zijn betrokkenheid bij dit werk stemt de heer 
Heezen niet mee.

Stemming over het voorstel:
Voor: WD (3), EVA (4), NAP (2), PvdA (2),
Tegen: CU/SGP (1), CDA (2), OPA (2), GRR (2)
Het voorstel wordt met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
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De raad besluit (1127682) conform voorstel (1127681):
1. Voor “Hof van Spui fase 2” een voorbereidingsbesluit te nemen overeenkomstig bij dit besluit 

behorende planverbeelding;
2. geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet ten aanzien van 9 

bijlagen, te weten bijlage 1152561 Feitenrelaas Spui d.d. 27 oktober 2016 en de bij dit Feitenrelaas 
behorende 8 bijlagen 1152575,1152587, 1152586, 1152564, 1152584, 1152583, 1152590, 
1152589.

9. WOONVISIE 2016-2025

De fractie van de WD dient een mondeling amendement in, om op pagina 5, onder punt 3. bij de 
Toelichting in de tweede zin het zinsdeel ‘door onder andere de druk vanuit de regio maar ook de 
noodzaak tot het huisvesten van vergunninghouders ‘ te verwijderen.

Stemming over het amendement van de WD (zie hierboven):
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2)
Tegen: WD (1, de heer Moret), OPA (3), CDA (2), CÜ/SGP (1), GRR (2)
Met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen is het amendement aangenomen.

Stemverklaring CU/SGP en OPA: zouden vóór de Woonvisie hebben gestemd als het amendement niet 
zou zijn aangenomen, nu niet.

Stemming over het voorstel:
Voor: WD (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (2)
Tegen: WD (1, de heer Moret), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2)
Het voorstel wordt met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

De raad besluit (1149840) conform voorstel (1148022):
De Woonvisie 2016-2025 met de volgende visiepunten vast te stellen:
- De kwaliteit van wonen en het woonmilieu binnen Albrandswaard dient op minimaal hetzelfde 

niveau te blijven als het huidige niveau.
- Bij ontwikkelingen zetten wij in op huisvesting voor de diverse doelgroepen.
- De sociale woningbouwvoorraad wordt minimaal in absoluut aantal gehandhaafd. Naast dit 

uitgangspunt zetten wij in op een extra toevoeging van sociale huurwoningen in de 
planperiode.

- Bij ontwikkelingen zetten wij in op een evenwichtige verdeling tussen de diverse 
woningbouwsectoren passend bij de doelgroepen in al haar vormen en bij nieuwe 
woonvormen.

- Om de druk op de sociale woningmarkt te verminderen zetten wij in op doorstroming. Hierbij 
wordt voorrang verleend aan doorstromers die sociale huurwoningen in de gemeente 
achterlaten en verhuizen naar nieuwe vrije sector woningen.

- Bij nieuwbouw en renovatie bevorderen wij dat de woningen energieneutraal zijn waarbij de 
woonlasten (huur/hypotheeklasten plus energiekosten) niet hoger zijn dan bij woningen die 
niet energieneutraal zijn.

- In bestaande voorraad zetten wij in op zorgverlening conform het geformuleerde programma 
van eisen.

10. HUISVESTING GEMEENTE
Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem 
Tegen:
Daarmee is het voorstel aangenomen.

De raad besluit (11499041 conform voorstel (1149903) vast te stellen:
1. College opdracht te geven een ontwikkeling te starten op de locatie Stationsstraat;
2. College opdracht te geven daarbij de volgende kaders te hanteren:
❖ Ontwikkeling moet passen binnen de in 2013 door de raad vastgestelde Toekomstvisie en 

Structuurvisie;
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❖ Ontwikkeling moet mogelijk maken dat bestuur, griffie, regieteam, wijkteam en publieksbalie uiterlijk 
op 1 juli 2019 op deze locatie gehuisvest worden;

❖ Ontwikkeling moet passen binnen het vigerende bestemmingsplan;
❖ Ontwikkeling moet zorgen voor verbinding/integratie met huidige sporthal in relatie tot eerder 

genomen raadsbesluit (verseonnr: 1073925);
❖ Ontwikkeling moet rekening houden met “waardevolle houtopstanden”;
❖ Ontwikkeling moet passen binnen het structurele budget voor huisvesting van € 330.000,--;

3. College opdracht te geven een intentieovereenkomst op te stellen voor een gezamenlijke ontwikkeling 
met de medici met als belangrijkste uitgangspunt dat de ontwikkeling voor alle partijen in eigen beheer 
plaatsvindt;

4. Voor verdere planvorming een werkbudget beschikbaar te stellen van € 75.000,--.

10a.MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De fractie EVA heeft een motie (motie I, zie bijlage) ingediend over het Behoud voorzieningen in 
Albrandswaard.

Stemming over motie I:
Voor: WD (3), EVA (4), NAP (2), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2)
Tegen: PvdA (2), OPA (3)
Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen is motie I aangenomen.

11. SLUITING
De voorzitter bedankt onze gastvrouwen heel hartelijk voor de goede zorgen.
Daarna staat hij stil bij de aanslag op de ambassadeur van Rusland in Ankara en de aanslag op een 
Kerstmarkt in Berlijn van vanavond.
De voorzitter wenst iedereen na deze trieste berichten toch warme feestdagen en een veilige 
jaarwisseling.

De voorzitter sluit om 23.06 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 30 januari 2017.

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner
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Motie Behoud voorzieningen in Albrandswaard

Indieners EVA fractie

Woordvoerder Thomas van der Knaap

Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 
bijeen op 19 december 2016

Constaterende dat;
• In de raadslnformatiebrief met als onderwerp 'ontwikkelingen bibliotheeknetwerk' van 13 december 

2016 het college de raad informeert over het niet continueren van de samenwerking met Barendrecht 
voor Bibliotheek Carnisselande.

• Een van de genoemde argumenten hierbij is dat de samenwerking een onvoldoende efficiënte bijdra
ge levert.

• Deze locatie een groot deel (ruim € 200.000,- van de circa € 265.000) van de kosten van de biblio
theekfunctie behelst.

Overwegende dat:
• Er naar aanleiding van dit besluit mogelijk ruim € 200.000 vrijvalt In de begroting.
• Veel bewoners het belangrijk vinden dat het voorzieningenniveau in de gemeente op orde blijft.
• Onder andere digitalisering maakt dat er wellicht minder vraag is naar een bibliotheekfunctie.
• De raad eerder om financiële redenen heeft besloten de zwembadfunctie te beëindigen.
• Veel bewoners behoud van de zwembad voorziening belangrijk vinden.
• Verschillende initiatiefnemers het zwembad willen exploiteren, maar de begroting hiervoor tot nu toe 

niet rond krijgen.

Roept het college op;
• Gelden die vrijkomen naar aanleiding van dit besluit initieel te bestemmen voor het op peil houden 

van het voorzieningenniveau in Albrandswaard (zoals educatie, leesbevordering, taalondersteuning, 
schakelklassen, schoolprojecten, zwembad).

• Te onderzoeken of middels inzet van (een deel van) de vrijgekomen gelden de zwembad voorziening

Aangenomen / verworpen
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Motie: Beeldkwaliteitsplannen

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 19 december 2016,

Constaterende dat

• Er plannen gemaakt zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling die rekening gehouden hebben met 
een beeldkwaliteitsplan.

• Dat deze plannen zich in een dusdanig stadium bevinden dat wijzigingen op dit moment in 
het proces nauwelijks meer mogelijk zijn.

• Het gebruikelijk is dat een beeldkwaliteitsplan voor een gebied wordt uitgewerkt en aan de 
raad wordt voorgelegd vooruitlopend op eventuele ontwikkelingen.

Spreekt als zijn mening uit dat

De gemeenteraad op deze wijze haar kader stellende functie niet adequaat heeft kunnen uitvoeren .

Draagt het college op

• Toekomstige beeldkwaliteitsplannen eerst aan de raad voor te leggen voordat er plannen 
gemaakt worden voor een ruimtelijke ontwikkeling.

En gaat over tot de orde van de dag

Motie (rom.cijfer 
Voor:

Tegen:

Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 19 december 2016
Nr (in te vullen door griffie)

Motie: Blauwe zone centrum Rhoon
Gelezen raadsvoorstel 1120548 'Voorbereidingskrediet marktinitiatief De Hooghe Heerlyckheid' en 
het Beeldkwaliteitsplan Rhoon Centrum.

Constateren dat:
Het voornemen er is om de Rabobankstrip te Rhoon verder te ontwikkelen waarvoor in deze 
vergadering het beeldkwaliteitsplan en het voorbereidingskrediet wordt vastgesteld.

Overwegende dat:
- In het centrum van Rhoon steeds meer parkeerproblemen ontstaan, onder meer door 

langparkeerders en door schaarse van het aantal beschikbare parkeergelegenheden.

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is, in samenspraak met de omwonenden en 

winkeliers, om een blauwe zone in te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Christenunie- SGP 
Frans van Zaaien 
Fractievoorzitter

Tegen

Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 19 december 2016
Nr .(in te vullen door griffie)

Motie: Wereldwinkel centrum Rhoon
Gelezen raadsvoorstel 1120548 'Voorbereidingskrediet marktinitiatief De Hooghe Heerlyckheid' en 
het Beeldkwaliteitsplan Rhoon Centrum.

Constateren dat:
Het voornemen er is om de Rabobankstrip te Rhoon verder te ontwikkelen waarvoor in deze 
vergadering het beeldkwaliteitsplan en het voorbereidingskrediet wordt vastgesteld.

Overwegende dat:
- De wereldwinkel in het centrum van Rhoon volgens de voorliggende plannen nu niet aansluit 

bij de verdere ontwikkeling van de Rabobankstrip.

Verzoekt het college:
- In gesprek te gaan met de Wereldwinkel over een mogelijke nieuwe locatie van en voor de 

winkel zodat deze mogelijk behouden kan blijven voor Albrandswaard.

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

Mot
Voo

Teg-

Aangenomen/verworpen
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