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De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 1349475 d.d. 2 
oktober 2018;

In acht nemende amendement A’ "Objectieve locatie keuze Sportpark Omloop" aangenomen d.d. 5 
november 2018;

BESLUIT:

1. De Programmabegroting 2019 Albrandswaard vast te stellen inclusief:
a. De paragrafen;
b. Het nieuwe beleid voortvloeiend uit de Agenda van de Samenleving;
c. Het dekkingsplan;
d. Verwijderen tekst pagina 46, programma 6, 1.b. “in het gebied van de Rand van Rhoon”;
e. Bij verdere uitwerking van programma 6 1.b. wordt raadsbesluit besluit nr. 12666160, van 

20 november 2017 gerespecteerd;
2. De Agenda van de Samenleving als instrument in de Planning en Control cyclus te gebruiken 

om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2019, binnen de kaders van deze 

Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma’s te realiseren, inclusief 
de opgenomen subsidieplafonds 2019 en investeringen 2019;

4. Een 1e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen waarbij het programma 
'Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur’ structureel met€ 141.000 wordt verhoogd, 
en de post overhead van het onderdeel 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten 
en lasten’ structureel met€ 141.000 wordt verlaagd.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 5 november 2018.

De voorzitter,

io
drs. Hans-Christoph Wagner
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EVA
Amendement Objectieve locatie keuze Sportpark Omloop
Indieners EVA fractie
Woordvoerder Thomas van der Knaap
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

bijeen op 5 november 2018___ ___________
Constaterende dat:

De gemeenteraad opdracht heeft gegeven een alternatievenstudie ten behoeve van 
de locatiekeuze van sportpark De Omloop te doen;

Het college vooruitlopend op het onderzoeksresultaat al voorsorteert op verplaatsing 
naar de rand van Rhoon.

Overwegende dat:
- Het passend is om de resultaten van de alternatievenstudie te gebruiken bij het 

komen tot een standpunt over de locatie.
- Middels het instemmen met deze begroting automatisch de rand van Rhoon als 

voorkeurslocatie wordt geselecteerd, al voor de onderzoeksresultaten beschikbaar 
zijn.

Besluit:

Het raadsvoorstel met Besluit nr.: 1349825 als volgt aan te passen;
Toevoegen beslispunt “1. d. Verwijderen tekst pagina 46, programma 6, 1.b. “in het 
gebied van de Rand van Rhoon”.

- Toevoegen beslispunt “1 e. Bij verdere uitwerking van programma 6 1.b. wordt 
raadsbesluit besluit nr. 1267966, van 20 november 2017 gerespecteerd.

En gaat ove/|/tot de orde van de dag, 

Fractie

T.W. vanlder Knaap

Amendement (letter): /A 
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