
Verklaring van de commissie geloofsbrieven

De commissie getoofsbrieven, ingesteld door de gemeenteraad in de vergaderingvan 13juni 2022.

heeft het vertrouwelijk advies van bureau Berenschotaangaande het onderzoek naar integriteit en

een overzicht van nevenfunctiesen openbare betrekkingen, ingeleverd door de drie kandidaat-

wethouders, ontvangen en onderzocht.

De commissie heeft vastgesteld, dat er geen onregelmatighedenzijn aangetroffen in de overlegde
stukken

De commissie deelt de raadmee, dat er geen belemmeringen zijn op basis van de overlegde stukken

tot benoeming tot wethouder van de heer Polder, de heer Bianchi en mevrouwVan Ginkel

De commissie geloofsbrieven,

13 juni 2022

MevrouwBovens

De heerVan der Stam

De heer Vianen



6S Gemeente
Atbrandsuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Benoeming wethouder Polder

Gemeenteraad
13juni 2022

Zaaknummer;
540543

De raadvan de gemeenteAlbrandswaard;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer R. Polder
(Richard) (m) kandidaat wethouder van de gemeente Albrandswaard

overwegende dat de heer R. Polder (Richard) (m), is voorgedragenals wethoudervan de EVA

dat deze commissie de stukken heeft onderzocht. in orde heeft bevonden en dat er

geen andere beletselen zijn om tot benoemingover te gaan;

artikel 37van de Gemeentewetgelet op

BESLUIT:

te benoemen tot wethouder van de gemeente Albrandswaardvoor 1,0fte

de heer R. Polder (Richard) (m)

Aldus vastgestelddoorde raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 13juni 2022.

De griffier, 9’ De voorzitter

?Íendert Groenenboom/} Jolanba de Witte



6S Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Benoemingwethouder Bianchi

Gemeenteraad

13juni 2022
Zaaknummer:
540546

De raadvan de gerneenteAlbrandswaard;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer M. Bianchi
(Mario) (m) kandidaat wethoudervan de gemeente Albrandswaard

overwegende dat de heer M. Bianchi (Mario) (m), is voorgedragen alswethouder van de VVD

dat deze commissie de stukkenheeft onderzocht, in orde heeft bevonden en dat er
geen andere beletselen zijn om tot benoeming over te gaan;

artikel 37van de Gemeentewetgelet op

BESLUIT:

te benoemen tot wethouder van de gemeente Albrandswaard voor 1,0 fte

de heer M. Bianchi (Mario) (m)

Aldus vastgestelddoorde raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 13juni 2022.

De voorzitter

7

/endert Groenenboomd drs. Jokndalde Vb



68 Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Beëindiging burgerlidmaatschap en toelating
als lid van de gemeenteraadvande heer E
van der Klooster

Gemeenteraad

13juni2022
Zaaknummer:
541520

De raadvan de gemeenteAlbrandswaard

Gehoord het rapport van de commissie betreffendede geloofsbrief van Van der Klooster, E. (m) op

maandag 13juni 2022 tot lid van de gemeenteraad van Albrandswaardbenoemd verklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

BESLUIT:

- Het burgerlidmaatschap van de heer E. van der Klooster te beëindigen en
Toe te laten als lid van de gemeenteraad van AlbrandswaardVan der Klooster, E (Eric) (m)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13 juni 2022

Degriffier, Devoorzitter,

€endert Groenenboom drkMnMII& Witte



6S Gemeente
Atbrandsuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Toelatingals lid van degemeenteraadvan
de heer H.I. van deVen

Gemeenteraad :

13 juni 2022

Zaaknummer:
541514

De raad van de gemeenteAlbrandswaard;

Gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van Van de Ven, H.1.(m) op

maandag 13juni 2022 tot lid van de gemeenteraadvan Albrandswaard benoemdverklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet:

BESLUIT:

Toe te laten als lid van de gemeenteraadvan AlbrandswaardVan de Ven, H.1.(Bert) (m)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13juni 2022.

De_vnQrzitt

rt Gro€ nenboom drs. Jolande\de Witte



69 Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Toelating als lid van de gemeenteraad van
de heer R.A. Driece

Gemeenteraad

13 juni 2022

Zaaknummer:
541516

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gehoord het rapport van de commissie betreffendede geloofsbrief van Driece, R.A. (m) op maandag
13 juni 2022 tot lid van de gemeenteraad van Albrandswaard benoemd verklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

BESLUIT:

- Toe te laten als lid van de gemeenteraad van Albrandswaard Driece, R.A. (Roland) (m).

Aldus vastgestelddoor de raad vande gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13 juni 2022

Degriffier, Devoorzitter

Íe$1dert Groenenboom d rs aJ o Gel e w it te


